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M I S C  E L L  A N E A

Marian Biskup

PROBLEM AUTOGRAFU LISTU MIKOŁAJA KOPERNIKA 
DO FELIKSA  REICHA Z ROKU 1528

Wśród przekazów kopernikowskich, dotyczących tematyki ekonomicznej, spe
cyficzną rolę odgrywa list Astronoma do jego towarzysza w kapitule warmińskiej 
— Feliksa Reicha; niepełna datacja listu E x  Varmia octaua Pasce  została osta
tnio trafnie rozwiązana jako «Frombork, 19 IV 1528». W liście tym Kopernik wy
jaśnia bowiem Feliksowi Reichowi niektóre nie zrozumiałe dla niego szczegóły 
swego traktatu o reformie monety pruskiej (tj. Monetae cudendae ratio — Sposób 
bicia monety), który powstał właśnie wiosną 1528 roku. W tym też dopiero okre
sie, to jest od pierwszej połowy 1528 roku, Reich zaczął zajmować się sprawami 
reformy monetarnej Prus Królewskich i Książęcych1.

List ten, spisany po łacinie, został po raz pierwszy wadliwie opublikowany 
wraz z niedokładnym tłumaczeniem polskim w roku 1854 przez Jan a  Baranow 
skiego w wydawnictwie zbiorowym pism Kopernika, bez podania daty rocznej 
i zacytowania źródła8. Następnie przedrukowali go Franz Hipler i Leopold Prowe. 
Pierwszy z nich rozwiązał mylnie datę dzienną listu na «8 IV 1528», ujaw niając 
przy tym po raz pierwszy miejsce przechowania tego przekazu w Archiwum Pań
stwowym w Królewcu, sygn. 5. 22. Nr 28. L ist uznał za kopię, sporządzoną przez 
Walentego Steinpica, pisarza biskupa warmińskiego Maurycego F erbera8. Nato
miast Leopold Prowe datował przekaz na lata «1526—1528». Uznał go za kopię, spi
saną nie przez Steinpica, lecz nie znaną bliżej osobę. Kopernik miał jedynie dopi
sać w podpisie do С — oppernic oraz wymienić odbiorcę listu, tj. Feliksa Reicha, 
który mógł być autorem kilku uwag m arginalnych4.

W roku 1923 Jan  Dmochowski w sw ojej edycji pism ekonomicznych Koper
nika dał po raz pierwszy najpoprawniejszy jak  dotąd przedruk listu Kopernika 
do Reicha oraz jego tłumaczenie polsk ie5. Jednocześnie zaś sporządził opis pod
stawy źródłowej znajdującej się nadal w Archiwum Państwowym w Królewcu, 
sygn. Schrank  V. 22. 28, razem z innymi odpisami pism ekonomicznych, sporządzo
nymi przez Feliksa Reicha (tzw. konwolut Reicha). Przyjął, iż jest to kopia dwu

1J. Sikorski, Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności, 
Olsztyn 1968, ss. 80—81; por. M. Biskup, Regesta Copernicana, Warszawa 1973, 
nr 287.

8 Nicolai Copernici Opera, ed. J . Baranowski, V arsaviae 1854, ss. 590—591.
3 Spicilegium Copernicanum, wyd. F. Hipler, Braunsberg 1873, ss. 195—197.
4 L. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Bd. 2, Berlin 1884, ss. 154—157.
5J . Dmochowski, Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pism a eko

nomiczne, W arszawa 1923, ss. 47—49 i 89—91.
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stronnie zapisana, sporządzona jakąś nieznaną ręką, ani Reicha, ani Kopernika, za
wierająca u dołu inicjały N.C. Kopernik miał otrzymać ten przekaz po zgonie 
Reicha razem z innymi jego odpisami pism ekonomicznych. Wówczas to Kopernik 
miał własnoręcznie przy inicjale С dopisać resztę swego nazwiska oppernic i 
poniżej adres pierwotnego odbiorcy Felici Reich i niżej De moneta. W ten spo
sób niejako uwierzytelnił własnoręcznie kopię swego listu. Natomiast Reich doko
nać miał kilku wstawek w tekście głównym kopii °.

Po roku 1945 konwolut Reicha razem z pozostałymi archiwaliami królewiec
kimi znalazł się w Staatliches Archivlager w Getyndze (RFN), w dziale Herzo
gliches Briefarchiv, С 1, Kasten  752. Niestety w nie znanych bliżej okolicznoś
ciach i czasie, z konwolutu tego zaginął właśnie list Kopernika do Reicha. Szczę
śliwym zbiegiem okoliczności znany kopernikanista Hans Schmauch (zmarły w 
1966 roku) jeszcze w okresie przedwojennym sporządził jego fotografię. Znajduje 
się ona obecnie w spuściźnie Hansa Schmaueha w Ermlandhaus Mimster oraz w 
dyspozycji doktora Heriberta Nobisa, kierownika Deutsche Copernicus-Forschungs- 
stelle w Monachium. Dzięki jego uprzejmości stało się możliwe uzyskanie czytelnej 
fotokopii przekazu kopernikowskiego i dokonanie jego analizy oraz przygotowanie 
do druku, za co wyrazić Mu pragnę serdeczne podziękowanie.

Analiza fotokopii tej (którą po raz pierwszy reprodukujemy niżej) wykazuje 
dla nas rzecz najistotniejszą: list Kopernika do Reicha nie został skopiowany nie
znaną ręką (J. Dmochowski), lecz spisany ręką samego Astronoma. O autorstwie 
jego świadczą dobrze już nam znane, charakterystyczne znamiona jego pisma, 
ustalone bliżej przez Jerzego Z atheya7. Je st  to humanistyczna kurenta o spokoj
nym dukcie. Występują w niej charakterystyczne kształty liter majuskułowych, 
jak  C, E, N, Q, oraz minuskułowych, jak  d, g, p i s; górne laski przy literach 
b i l są  prostopadłe, uderza też charakterystyczne zakrzywienie w lewo laski przy 
d. Pow tarzają się też ligatury st i ub. Uderza zastosowanie litery V w wyrazie 
końcowym Varmia. Podpis N. Coppernic pochodzi w całości z ręki Kopernika, przy 
czym zauważyć wypada, że ta forma nazwiska występuje w przeważającej mierze 
w podpisach własnoręcznych Astronoma od roku 1511 aż do 15318. Przekaz ten 
uznać więc należy za kopernikowski nie tylko ze względu na jego treść, ale i rękę 
pisarza, to jest za autograf, co rzecz jasn a wzmacnia jeszcze jego autentyczność. 
B rak w nim tylko adresata listu, którym był Feliks Reich, przebywający aktual
nie w Lidzbarku Warmińskim w otoczeniu biskupa Maurycego Ferbera. Czy 
sprawił to pośpiech, z jakim  list ten został sporządzony? Istnieje też jeszcze jedna 
możliwość, a mianowicie, iż przekaz ten stanowił koncept, o czym świadczyłoby 
kilka skreśleń dokonanych w tekście ręką Kopernika oraz jedna wstawka na m ar
ginesie (na s.‘ 1). Przypuszczeniu temu przeczyłby jednak fakt, że właśnie ta wer
s ja  listu była w posiadaniu i użytkowaniu Reicha. Dowodzi tego kilka notatek 
sporządzonych jegą ręką na marginesie, które stanowiły dla niego uzupełniające 
wyjaśnienia dla skrótowego tekstu Kopernika (na s. 1). Także ręka Reicha dopi

0 Ibidem, ss. C X X X X V III—C X X X X IX .
7 J . Zathey, Analiza i historia rękopisu «De revolutionibus», w: Mikołaj K o

pernik. Dzieła wszystkie, t. 1, W arszawa-Kraków 1973, ss. 16 n; por. też S. H art
mann, Studien zur Schrift des Nicolaus Copernicus, Zeitschrift für Ostforschung 
Bd. 22, H. 1, 1973, s. 1 n.

8 H. Koeppen, Die Schreibweise des Namen Copernicus, w: Nicolaus Coperni
cus zum 500. Geburtstag, Köln-Wien 1973, s. 213.: . ..
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sała pod podpisem Kopernika odbiorcę listu Felici Reich oraz niżej De m oneta °.
Jakkolw iek było, czy przekaz ten stanowił czystopis, czy koncept, nie ulega 

wątpliwości, że był to autograf kopernikowski. O dalszych znamionach zewnętrz
nych nie można — rzecz jasna — obecnie nic powiedzieć. Uderza tylko duża pla
ma w górnej części strony 2, świadcząca, że rękopis został mocno zawilgocony.

Poniżej drukujemy pełny tekst listu Kopernika do Reicha w oparciu o jego 
fotokopię, zachowując wiernie pisownię Kopernika bez modernizacji humanistycz
nej (a więc bez modernizacji e jako ae i c, a nie t, zostawiono też u i v tak 
jak w oryginale, bez próby ujednolicenia). W przypisach literowych wyjaśniono 
skreślenia ręki Kopernika oraz podano dopiski dokonane przez Reicha. W przy
pisach cyfrowych objaśniono osoby i miejscowości oraz niektóre fakty w ystępują
ce w liście. Nie podano natomiast tłumaczenia polskiego, gdyż jest ono zamiesz
czone we wspomnianej już wyżej edycji Jan a  Dmochowskiego.

t e k s t  Źr ó d ł o w y

Mikołaj Kopernik do Feliksa Reicha, kanonika warmińskiego

Frombork, 19IV [1528]

Venerabilis Domine, amice carissime. Non est parui momenti iis, que suapte 
natura obscura caligine premuntur, lucem dare posse, cum etiam fieri possit, ut 
quis recte sentiat, quod autem sentit, id eloqui non possit, tale quiddam et mihi 
interdum euenire vereor. Talis est autem de moneta Prussiana ratiocinatio propter 
variam  ipsius commixtionem, ne dicam confusionem, et ideo nihil miror, si ea, 
que scripsi, non statim intelligantur ab omnibus. Tentabo igitur, quod Dfominatio] 
T[ua] queritur intellectum non fuisse, reddere apertius. Inuenimus inquam, quod 
libra dimidia argenti emebatur marcis II et scotis VIII, quando tribus partibus a r
genti puri quarta pars eris miscebatur et ex dimidia libra ipsius masse solidos 
CXII faciebant. Quod igitur moneta huiusmodi habuerit debitas conditiones bone 
monete secundum valorem et estimationem, per ea, que sequuntur, examinando 
declaratur hoc modo. Cum enim dicimus in solidis CXII libra j pendentibus, tres 
quartas siue dodrantem argenti puri fuisse secundum propositam rationem adm i
xtionis, sequitur quod in tercia parte huius summe (et sunt solidi X X X V II et
tertia v n iu sa siue denarii 2b) erit vna ex dictis quartis argenti puri siue quarta
pars libre j c. Ergo si X X X V II solidos et terciám partem solidi addas C X II solidos “ 
faciet sumam solidorum CXLVIII et terciám so lid ie, pendentem libre vnius
bessern (nam bes denotat duas tercias alicuius totius sicut dodrans III quartas)

° O charakterystycznych znamionach ręki F. Reicha por. M. Biskup, Nowe m a
teriały do działalności publicznej M ikołaja Kopernika z lat 1512—1537, W arszawa 
1971, s. 13, oraz J. Drewnowski, Cyrkularz Ad palatinos, castellanos, canonicos etc. 
(rzekomy autograf Kopernika), Kw artalnik Historii Nauki i Techniki, t. 15, nr 4, 
1970, ss. 739 n.

a Na marginesie ręką F. Reicha solidi 
b Skr. erunt
c Skr. sine octaua libre vnius 
d Nadpisane
e Na marginesie ręką F. Reicha Terciám partem
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siue pendentem libre j et sextam  vnius, quod idem est*, quod II tercie. Hic autem 
interpretatus sum bessern per scotos X X X II, prout tota libra R hec nostra continet 
scotos XLV III, et non habebam dicere vncias VIII, nam alia est in usu libra 
maxime aq u d h aromatarios, que partitur in vncias, minor ista in quadrante. Igi
tur Ln dicta solidorum summa C X LIX  et tercia vnius completur dimidia libre 
argenti puri. Nam cum ipsa pendeat duas tercias libre, si quartam dempseris, 
quam ratio admixti eris deposcit, et equipollet sexti parti totius libre, remanet 
libre j. Habemus ergo valorem monete huius libram dimidiam argenti puri in solidis 
CXLIX, sed precium eius solidi CXL, nempe ut dictum e s t1, marce I l i  scoti VIII; 
cedunt ergo dignitati seu estimationi solidi fere nouem et in vniuersum pars 
quintadecima proxime valoris, et sic puto id manifestum. Si preterea aliud quid
dam difficultatis emerserit, operam meam pro posse offero, modo quid boni ef
ficere possit. Vereor autem, nisi aliter fuerit prouisum quam antea, ad peiora rem 
processuram, non enim cessabunt hoc modo cudere monetam. Cur enim cessabunt, 
qui ex eo lucrum, ][ damnum vero nullum expectant in quemcumque euentum. 
Intellexi, domino A gathio1 referente, de contributione8 tractari, vnde accipio nihil 
hoc tempore futurum de moneta, neque enim conuenit, ut duplici grauamine one
rentur subditi. Itaque contribuemus quidem, moneta autem iacebit, imo non iacebit, 
sed faciemus adhuc peiorem et dabimus Regi Domino N ostro3 grandem pecuniam, 
id est paleas, grana autem vbi manebunt? Nescio, si non pulcrius, magnificentius 
atque regalius fu isseťk, dicam etiam multo u tiliu s1, dimissa exactione monetam 
nunc erexisse et, si non satis id fuisset, postea ad contributionem processisse. Nam, 
sinon fallor, maiorem prof ectum et fructum reportasset hec res, aucto censu publico, 
nempe perpetuum, illud autem annum solum modo. Sed quitquid sit, fateor me 
errare posse, vnum hominem vnum ingenium habentem, et non aduertentem vel 
ignorantem, que ab aliis perpenduntur utiliora.' Cupio D[ominationem] Tuam opti
me feliciterque valere, et faciat me R[everendissimo] D[omino] N ostro4 seruitia 
mea commendata. Ex V arm ia5 octaua Pasce.

N. Coppernic m

tS k r. cum 
eSJcr. continet 
h Wstawka na marginesie
1 Nadpisane 
i W or. mylnie I 
k Skr. dimissa ехас 
1Skr. vt
m Poniżej ręką F. Reicha Felici Reich i jeszcze niżej De moneta.
1 Achacy von Trenek, kanonik warmiński w latach 1517—1551.
2 Mowa o podatku uchwalonym dla Zygmunta I przez stany Prus Królewskich 

w roku 1526 na zjeździe z królem w Gdańsku.
3 Tj. królowi Zygmuntowi I (Staremu).
4 Maurycy Ferbers biskup warmiński w latach 1523—1537.
5 Oznacza Frombork.
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DAS PROBLEM DER URSCHRIFT DES BR IEFES VON NICOLAUS COPERNICUS 
AN F E L IX  REICH AUS DEM JA HRE 1528

Zusammenfassung

Die Publikation enthält einen Abdruck des Briefes von Nicolaus Copernicus 
an Felix Reich vom 19.4.1528, in dem einige Fragmente der Abhandlung Copernicus’ 
über das Münzwesen (Monetae cudendae ratio) näher erklärt wurden. Diese aus 
zwei Seiten zusammengesetzte lateinische Überlieferung wurde von den H eraus
gebern: F. Hipler, L . Prowe und J . Dmochowski für eine Kopie gehalten, die von 
einem unbekannten Schreiber verfertigt wurde. Copernicus sollte demnach bloß 
seinen Namen zu dem Endinitial „C”, sowie den Namen und Vornamen von Reich, 
und der letztere einige Randbemerkungen (so J . Dmochowski) hinzufügen. Die 
Handschrift, die bis 1945 in dem Königsberger Staatsarchiv (Sign. 5.22. Nr. 28) sich 
befand, wurde nach dem letzten Krieg in dem Staatlichen Archivlager in Göttingen 
nicht wiedergefunden. Eine Fotok-opie, von Hans Schmauch gemacht, (heute im 
Ermlandhaus in Münster, in der Disposition der „Deutschen Copernicus-Forschungs- 
stelle” zu München) ist aber erhalten geblieben. Auf deren Grund läßt es sich 
nachweisen, daß der erwähnte Brief von Copernicus eigenhändig geschrieben wur
de; es spricht dafür die Form vieler M ajuskel- und Minuskelbuchstaben, sowie 
die Schriftzüge der humanistischen Kurrentschrift. Die Fotokopie wird als Beilage 
zum gedruckten Text ebenfalls veröffentlicht. Es ist daraus sichtbar, daß Reich 
bloß am Ende seinen Namen und Vornamen als Briefempfänger, sowie die Worte 
de moneta und zwei Erklärungen am Rande der 1. Seite hinzugeschrieben hat. 
Die Handschrift war also eine Urschrift aus Copernicus’ Hand; das Fehlen des 
Em pfängers läßt sich jedoch schwer erklären, vielleicht \yar der Brief nur ein 
Entwurf. Der Text wurde ohne Modernisierung der Schreibung abgedruckt, indem 
alle Zutaten von Copernicus und Reich in den mit Buchstaben bezeichneten Anmer
kungen vermerkt wurden.




