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GLOBUS BYLICY I PIERWSZE NOWOCZESNE MAPY NIEBA

N A  M ARGINESIE RO ZPRAW Y ZOFII AMEISENOWEJ O GLOBUSIE B YLIC Y
I M APACH  N IE B A *

Polska posiada jedno z najcenniejszych w świecie zabytkowych in
strumentariów naukowych, jakim jest astronomiczne instrumentarium 
Marcina Bylicy z Olkusza (1433— 1493), zapisane przez niego uniwersy
tetowi w Krakowie i tam od r. 1494 przechowywane. Mimo że powstało 
poza Polską, wiąże się ono historycznie ze znaczeniem światowym, ja
kie —  obok Wiednia —  pod wzglądem naukowym w zakresie tak astro
nomii, jak astrologii, zwanej astronomią praktyczną, posiadał w  wieku
XV uniwersytet w Krakowie. Widomym tego rezultatem jest wyjście 
właśnie z ław tego uniwersytetu pod koniec X V  w. Mikołaja Koper
nika, który niewątpliwie tegoż instrumentarium używał [10 a ]1 w pierw
szej fazie swego astronomicznego studium, nim przeszedł na instrumen
tarium czysto klasyczne, wzorowane na starożytnych przyrządach grec
kich.

Do instrumentarium Bylicy należy przede wszystkim arabskie astro- 
labium powstałe w  Kordobie w 1054 r., a więc jedno z pierwszych astro- 
labiów wykonanych w Europie; posiada ono przeróbki powstałe zapewne 
we Włoszech w X IV  w. oraz dodatkową szóstą wkładkę z liniami obli
czonymi na szerokości geograficzne, w których pracował Bylica. Jest to 
zapewne jego pierwszy instrument, który zdobył on w czasie swych 
studiów astronomicznych we Włoszech, gdzie współpracował ze słynnym

* Zofia A m e i s e n o w a ,  Globus Marcina Bylicy z Olkusza i mapy nieba 
na Wschodzie i Zachodzie. Polska Akademia Nauk, Komitet Historii Nauki, „Mo
nografie z dziejów nauki i techniki” XI. Zakład Narodowy fan. Ossolińskich —  
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław —  Kraków —  Warszawa 1959, 
s. 55 +  talblic 46. Jednocześnie rozprawa ukazała się w  tym samym wydawnictwie 
w  tłumaczeniu angielskim: The Globe of Martin Bylica of Olkusz and Celestial 
Maps in the East and in the West,.

1 Oznaczenia iw nawiasach kwadratowych odnoszą się do spisu literatury na 
końcu artykułu.
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Janem Regiomontanem. Pozostałe trzy przyrządy wyszły z jednego 
warsztatu astronomiczno-metalurgicznego i noszą wyraźne cechy stylis
tyczne i konstrukcyjne warsztatu wiedeńskiego [10 d]. Jest to wyko
nany w  1480 r. spiżowy globus niebieski, największy oraz konstruk
cyjnie i dekoracyjnie najbardziej okazały globus nieba z zachowanych 
na świecie z czasów średniowiecza; astrolabium z 1486 r., jedno z naj
większych na świecie, oraz torąuetum, nie datowane, wykonane ok. 1487 r. 
według konstrukcji podanej po raz pierwszy w  1284 r. w  Paryżu przez 
Frankona z Polski. Jest to jedno z dwu zachowanych w  ogóle na świecie 
torąuetów z okresu średniowiecza.

Niestety, instrumentarium Bylicy nie doczekało się jeszcze wyczer
pującego naukowego opracowania. Najpoważniejszym na tym polu osią
gnięciem jest ustalenie przez Ernesta Zinnera [13] w  1938 r. twórca 
tegoż instrumentarium. Był nim Jan Dorn z Wiednia (t  1509), współ
pracownik techniczny Jerzego Peurbacha (1423— 1461), od którego był 
niewiele młodszy, oraz Jana Regiomontana (1436— 1476) —  twórców 
słynnej astronomicznej szkoły wiedeńskiej. Zinner daje także najlepsze, 
zwięzłe i fachowe opisy tych przyrządów [12 d], podkreślając specjalnie 
znaczenie globusa niebieskiego [12 a], gdyż ciekawsze może jeszcze pod 
względem naukowym torąuetum krakowskie znał on tylko nie we 
wszystkich zachowanych w  Krakowie fragmentach, z których w latach 
1952— 1953 przeprowadziłem całkowitą rekonsitrukcję tego instrumentu.

Dużo naukowo-astronomicznego badawczego materiału przynosi na 
temat tegoż instrumentarium i jego obliczeniowo-wykreślnej strony pra
ca Ludwika Birkenmajera [3] z 1892 r., pomijająca jednak zupełnie jego 
stronę plastyczną, niezmiernie historycznie ciekawą, a także wiele za
gadnień, szczególnie astrologicznych, związanych z tym instrumentarium, 
oraz traktująca temat ten zibyt pobieżnie i w sposób już dzisiaj znacz
nie przestarzały. Wydana tylko w polskim języku jest ona przy tym 
mało dostępna dla szerszego naukowego użytku.

Wyczerpującej monografii tegoż instrumentarium i powiązania go 
z innymi ocalałymi pracami warsztatu wiedeńskiego Peurbacha— Dor
na— Regiomontana nie zastąpi wspomniana w  podtytule praca Z. Amei- 
senowej, która ukazała się w  językach: polskim i angielskim. Porusza 
ona tylko niektóre i to mniej ważne zagadnienia dotyczące globusa 
Bylicy i jest wyposażona w zdjęcia fotograficzne, które niestety w  znacz
nym stopniu jakością i czytelnością ustępują fotografiom tego zabytku 
sprzed lat trzydziestu [6].

Należy żałować, że autorka w opisie globusa, który daje na początku 
pracy, nie oparła się na fachowym opisie Zinnera. Uniknęłaby wtedy 
błędów, jak np. informacji (s. 11— 12) o przechodzeniu osi Obrotu globusa 
„przez oba bieguny ekliptyki” , 00 jest przecież dla globusa, który miał
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naśladować dbrót sklepienia niebieskiego, zupełną niemożliwością; po
dobnych potknięć, szczególnie w  dziedzinie terminologii i konstrukcji 
instrumentalnej, jest tutaj wiele.

Szikoda że autorka nie sprawdziła mylnej wiadomości L. Birken- 
majera, iż kula globusa jest wytoczona z jednej bryły metalu (s. 11), 
co by było techniczną niemożliwością przy cienkości jego ścianek. Kula 
globusa powstała zupełnie w  identyczny sposób, jak wszystkie kule glo
busów arabskich: przez wytrybowanie w blasze mosiężnej dwu ideal
nych półkul, złożenie ich potem przy wmontowaniu we wnętrze żelaznej 
czy spiżowej konstrukcji umacniającej oraz pozostawieniu otworu w dol
nej półkuli, przez który przylutowano końce konstrukcyjnych prętów do 
owej właśnie półkuli. Przedział obu półkul idzie po linii równika i widać 
go nawet na fotografiach zamieszczonych w publikacji (fig. 20, 21, 25, 
32, 33). Źródłem takiej właśnie konstrukcji kuli globusowej, zresztą 
technicznie najłatwiejszej, jest wprawa, jaką przecież mieli metalowcy 
arabscy w  trybowaniu naczyń metalowych, a jej Skutkiem jest przeska
kiwanie rysunku skali podziałek kątowych na równiku i ekliptyoe przy 
punktach przecięć na drugą stronę każdej z tych linii, gdyż liczby po
działek skali muszą się znajdować po przeciwnej stronie w stosunku do 
skraju czary stanowiącej półkulę globusa. Tego rodzaju (por. fig. 24, 
25, 32, 33) skrzyżowania skal podziałkowych równika i ekliptyki, wy
nikające ze składania kuli z dwu półkulistych czar, posiadają wszystkie 
globusy arabskie i od nich naturalnie przejął je i globus Bylicy.

Kolisty otwór w  dolnej półkuli z całą pewnością był zasłonięty mo
siężną płytką, która potem odpadła. Nie jest wykluczone, iż właśnie 
na tej płytce mógł się znajdować napis z nazwiskiem Jana Dorna, jako 
przecież na jednym chyba z pewnością z najokazalszych dzieł jego 
astronomiczno-metalurgicznego warsztatu. W ten to sposób umieścił on 
swój podpis na bardzo oryginalnym oo do konstrukcji nocturnalium, 
połączonym z równikowym zegarem słonecznym, z 1491 r. [12 c], bę
dącym kiedyś własnością Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Wę
gier, a przechowywanym obecnie w  British Museum w Londynie2. 
Prawdopodobnie z tradycji umieszczania nazwiska twórcy globusa na 
okrągłej klapce zasłaniającej otwór, który był konieczny dla konstruk
cji metalowego globusa, wynikło przy późniejszych globusach okleja
nych papierem niejednokrotnie spotykane podobne umieszczanie firmy 
na osobnym okrągłym kawałku papieru, naklejonym na dolnej jego 
półkuli.

Przechodząc (na s. 15) do strony graficznej globusa, autorka wspo
mina, że wszystkie figury ludzkie są przedstawione od tyłu, co naj

2 Sygnatura: 94,6 —  15,1.
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wyżej z głowami odwróconymi w zgubionym profilu, i tłumaczy to 
faktem, „że widz patrząc na niebo ogląda jego powierzchnię jakby od 
wewnątrz” , a figury ludzkie są zwrócone na zewnątrz. Jest to pogląd 
błędny i świadczy, że autorka nie zwróciła najmniejszej uwagi na rze
czywistą treść przedstawionych figur, a mianowicie na układ konste
lacji gwiezdnych umieszczonych na tych figurach, jako na personifi
kacjach konstelacji. Otóż na wszystkich globusach gwiezdnych, na 
wszystkich poszczególnych rysunkach konstelacji, a nawet na wszyst
kich starszych mapach gwiezdnych, w  średniowieczu, a także jeszcze 
niekiedy i daleko w  głąb renesansu, układy konstelacji gwiezdnych są 
przedstawione w postaci odwróconej, widzianej jakby w lustrze. Fakt 
ten zauważył jako pierwszy dr Karol Fischer z Pragi [5 b] i nie bardzo 
potrafił go wytłumaczyć w  odniesieniu do rysunków konstelacji z X IV  
wieku, kiedy to nie można było przecież mówić o powszechnie wystę
pującym w  XVI w. zjawisku odwracania lustrzanego rysunku przy 
użyciu techniki drzeworytowej. Takie odwrócenie powstawało z prze
niesienia rysunku wprost na deskę, bez uwzględnienia faktu, iż 
przy odbiciu powstanie odbitka lustrzana w  stosunku do skopiowanego 
rysunku; właśnie dopiero w  X V III w. graficy dla uniknięcia tego zjawi
ska zaczynają powszechnie używać lustra przy wykonywaniu desek 
drzeworytowych [11], oo przedtem, w XV I i X V II w., stosowano tylko 
w  przypadkach, gdy odwrócenie lustrzane rysunku zmieniało jego sens 
i treść. W. przypadku konstelacji i map gwiezdnych fakt ich odwróce
nia pochodzi właśnie stąd, iż rysunki te kopiowano wprost z rysunków 
konstelacji na globusie niebieskim, wyobrażającym przecież kulę fir
mamentu wdzianego od zewnątrz. A  konstelacje gwiezdne, widziane 
od zewnątrz, musiały posiadać układ gwiazd odwrotny niż ten, jaki 
widzimy patrząc na kulę firmamentu od wewnątrz. Inaczej nie można 
ich było na kuli globusa przedstawić, gdy się chciało zachować ich wza
jemne pozycje i korelacje, tak ważne dla celów astrologicznych. A  prze
cież i te globusy i pochodne od nich rysunki poszczególnych konstelacji 
i map gwiezdnych w  średniowieczu służyły przede wszystkim astrolo
gii. Homocentryczny światopogląd, przyjmujący ziemię za jądro wszech
świata, uważał przy tym niebo widziane z jego gwiazdami tylko za za
słonę nieba niewidzialnego, i to zasłonę ściśle z człowiekiem i jego 
losami, jakie właśnie te gwiazdy wyznaczać miały, związaną. Stąd oglą
dane od zewnątrz postacie konstelacyjnych półbogów są zawsze odwró
cone tyłem, gdyż twarzami są zwrócone ku jądru wszechświata, ku 
podopiecznym ludziom, których losami kierują. Stosownie do ówczes
nego światopoglądu tylko tak mogły być na globusie gwiezdnym przed
stawione.
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W powierzchownych opisach poszczególnych rysunków konstelaeyj- 
nych uderza brak porównań co do kompozycji i stylizacji przede wszyst
kim z rysunkami dwu nieco późniejszych, lecz tradycją jeszcae w śred
niowieczu tkwiących globusów gwiezdnych: globusa Jana Stófflera 
z 1493 r., ¡znajdującego się w Gerrnanisches Museum w  Norymberdze 
oraz globusa Jania Schónera (przypisy wanego także i Piotrowi Apianowi) 
z początku X V I w., przechowywanego w  Kensington Science Museum 
w Londynie. Porównania, jakie z innymi rysunkami konstelacyjnymi 
autorka przeprowadza, wydają się raczej przypadkowe. Tak np. oma
wiając konstelację Raka (s. 22) zupełnie nde zna ona ani ważnego za
gadnienia typologii wyznaczanej przez stylizację właśnie tej konstelacji 
[5 a], ani zagadriienia typologii w ogóle w tym zakresie w  sztuce śred
niowiecza [5 c]. Przy omówieniu globusa jako dzieła sztuki moglibyśmy 
się spodziewać, iż autorka umiejscowi dokładniej w  rytowniczej sztuce 
europejskiej swego czasu owe rysunki, które są dość biegle pod wzglę
dem techniki rytowniczej wykonane. Tymczasem otrzymujemy tylko 
nieco na ten temat ogólników, przy braku zróżnicowania cech grafiki 
austriackiej i  bawarskiej tego czasu, które by stanowiły artystyczne 
tło dla tego wybitnego rytowniczego dzieła.

Bardzo ważnym brakiem w  pracy Z. Ameisenowej jest całkowite po
minięcie zagadnienia liternictwa globusa, na które to bardzo charaktery
styczne liternictwo zwróciłem już ogólnikowo uwagę, licząc, iż tym za
gadnieniem, w danym przypadku, ze względu na brak innych motywów 
graficzno-twórczych w  pozostałych przyrządach Dorna dla Bylicy, bar
dzo ważnym, zajmie się rzetelnie historyk sztuki [10 c].

Zagadnieniem tym należy się niewątpliwie zająć przy monografii 
naukowej globusa, na tle całości astronomicznego instrumentarium Byli
cy, które z kolei musi być związane z całością instrumentalnej działal
ności Jana Dorna,: a ta łączy się ściśle z działalnością Peurbacha i  Region 
montana. Sprawa tak charakterystycznego liternictwa Dorna może bo
wiem przynieść znaczne usługi w  rozszyfrowaniu autorstwa poszczególr- 
nych przyrządów przypisywanych Peurbaehowi i Regiomontanowi, 
a którym ich postać dekoracyjną i wykonanie w metalu mógł nadawać 
Dorn. Co prawda, wiele zegarów słonecznych przypisywanych obu tym 
sławnym astronomom uważa Derek J. de S. Price z 'Yale University za 
falsyfikaty wykonane w X IX  w. w Amersfort w  Holandii przez Feeter- 
sego dla kolekcjonerów Heilbronnera i Mensinga, ale właśnie wszystkie 
te zegary nie posiadają wspomnianego charakterystycznego liternictwa. 
Posiiada je natomiast sygnowane przez Dorna wyżej wspomniane noctur- 
nalium z zegarem słonecznym, astrolaibium z X V  w. przypisywane Peuiv 
bachowi w zbiorach R. Greppina w  Brukseli [7] z dodanym później 
herbem Wallenstein a oraz astrolabium z 1462 r. przypisywane Regio-
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montanowi [8], O ile na przykład zegar słoneczny w Muzeum Narodo
wym w  Monachium przypisywany Peurbachowi [12 e] czy zegar sło
neczny w- Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu przypisywany Regiomon- 
tanowi [12 f] są niewątpliwymi falsyfikatami, to nieznany Zinnerowi 
zegar słoneczny podobnego typu w  Muzeum Zegarów w Wiedniu jest 
niewątpliwie oryginałem z XV  w. i  może być z całą tą grupą, czekającą 
na wyczerpującą monografię, związany.

Przechodzimy wreszcie do zagadnienia map nieba wymienionych 
w tytule omawianej rozprawy. Rozdział ten w całej rozprawie jest naj
bardziej pozytywny. Co prawda, na najstarsze tutaj omawiane mapy 
nieba z ok. 1440 r. oraz na ich korelacje z globusem Bylicy jeszcze 
w 1933 r. zwrócił uwagę F. Saxl, oo zresztą autorka lojalnie cytuje 
(s. 33), lecz niewątpliwą jej zasługą jest racjonalne zestawienie tych map 
nieba tak z globusem Bylicy, jak i z późniejszymi mapami nieba z 1503 r. 
i słynnymi mapami Durera z 1515 r. oraz wnikliwe podkreślenie tła 
his tory czno-kulturalnego, na jakim te mapy nieba, a także ich zaginione 
domniemane prototypy powstać mogły. Jednakowoż autorka nie 
uwzględniła tu typologii map nieba XVI w., tak jak wcześniej przeoczyła 
typologię konstelacyjnych rysunków średniowiecznych. Z pominięcia tej 
typologii wynika fakt, iż zajmując się na przykład mapą Rusconiego 
(s. 53, fig. 44 i 45) z 1590 r., która z poruszanym tutaj zagadnieniem
o wiele zresztą mniej łączy się niż opuszczony przez nią szereg map
X V I w., nie wspomina autorka bardzo ciekawej, wcześniejszej najstar
szej polskiej mapy nieba, co już zauważył dr K. Fischer [5 c].

Mapy nieba w XV I w., a więc od czasu, gdy są one powielane przez 
techniki drukarskie, dzielą się na zasadnicze trzy typy.

Pierwszy z nich reprezentowany jest przez wspomniane tutaj mapy 
nieba, omówione przez Z. Ameisenową. Zasadniczą ich cechą jest przed
stawienie konstelacji w kole ekliptyki w sposób typowy dla średnio
wiecznego układu, wynikającego z rozwinięcia powierzchni globusa 
nieba, a więc wszystkie układy gwiazd są przedstawione we wspomnia
nym już odwrotnym rysunku, lustrzanym w porównaniu do tych ukła
dów, jakie na firmamencie nieba widzimy. Ten średniowieczny typ na 
długo zafiksowały mapy nieba Durera, które ze względu na wysoką 
klasę artystyczną i popularność wywarły szeroki wpływ na wiele innych 
map nieba powstałych w XVI w. Do tego np. typu należy także równo
czesna z mapą Rusconiego z 1590 r. angielska mapa Tomasza Hooda, 
rytowana przez Augusta Rythera.

Drugi typ mapy, posiadającej również ów średniowieczny jeszcze 
układ gwiazd konstelacyjnych i (co za tym idzie) rysunków ich perso
nifikacji, stworzył słynny kosmograf Piotr Apianus Benewitz (1495— 
1552), dając w 1536 r. luźny drzeworyt [4], przedstawiający 48 konste
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lacji na jednej jedynej mapie w  'rzucie polarnym, zamiast zawsze wy
stępujących dwu map: północnej i południowej półkuli, wykorzystując 
sytuację, iż ta ostatnia zawiera tylko kilka konstelacji, widywanych 
w naszych szerokościach geograficznych i bliskich ekliptyce. W roku 1540 
dodał on ten drzeworyt do swego Astronomicum Caesareum. Typ ten jest 
znacznie rzadszy od ogólnie przyjętego, lecz w  roku 1565 powtarza się

Rys. 1. Pierwsza próba nowoc esnego przedstawienia mapy nieba przez Piotra 
Apianusa w  1533 r. przy wyjaśnianiu funkcjonowania zegara gwiezdnego 

First attempt to design a modern celestial map by Peter Apianus in 1533, when 
explaining the work of a star clock 

IlepBaH nonbiTKa c0BpeMeHH0r0 M3o6pa3KeHMH KapTti He6a, c^ejiaHHaa IleTpoM 
Anw aH O M  b  1533 r . ripi-i 0 6 'bHCHeHHH /(cmctbmh coJ iH enH b ix  n acoB .

on w  Niemczech [12 b], a w 1596 r. przyjmuje go w  swej mapie nieba 
Beniamin Wright w Londynie. ^

Apianus dał również prototyp trzeciego typu map nieba w X V I w., 
który nas tutaj najbardziej interesuje, gdyż zrywa z tradycją średnio
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wieczną przedstawiania nieba widzianego od strony zewnętrznej, a daje 
realny widok układów gwiezdnych widzianych przez człowieka. Miano
wicie już w  1533 r. [1] daje Apianus pewną kosmologiczną fantazję, 
nie będącą właściwą mapą nieba, lecz tylko jej transponowanym frag
mentem, gdzie np. Mała Niedźwiedzica przedstawiona jest jako Trzy

Rys. 2a. Mapa; nieba z wydania Fenomenów Aratosa z Soloi przez Wilhelma Mo-
reliusa w  Paryżu w  1559 r.

Celestial map from an edition of Phenomena by Aratos of Soloi published 
by Wilhelm Morelius in Paris in 1559 

KapTa He6a H3 n3flaHmh Hejienuu ApaTa H3 Cojiom, BbmymeHHoro BjuitrejibMOM
MoperfwyceM b XlapnjKe b 1559 r.
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Grację w  dyskusji z Kasjopeą itp. (rys. 1). Mamy tutaj część zodiaku 
na ekliptyce przedstawionego w  takim układzie, jak go na niebie widzi
my; podobny jest też układ zasadniczych gwiazd konstelacji, najwyraź
niej widoczny na Wielkiej Niedźwiedzicy, posiadającej tutaj tradycyjną 
postać. Apianus próbuje także przedstawić poza kręgiem ekliptyki

Rys. 2b. Mapa nieba z wydania Fenomenów Aratosa’ z Soloi przez Wilhelma M o-
reliusa w  Paryżu w  1559 r.

Celestical map from an edition of Phenomena by Aratos of Soloi published 
by Wilhelm Marelius in Paris in 1559 

KapTa HeSa M3 M3flaHMa Hejienua, ApaTa M3 Cojiom, B binym eH H oro  BwjitrejiLMOM
MopejiMycoM b  IlapMJKe b 1559 r.
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część konstelacji południowych, co potem rozwinie w już wspomnianej 
mapie z 1536 r., porzucając tam zastosowane tutaj fantazje kosmolo
giczne zrywające z tradycją i  wracając do tradycyjnego układu śred
niowiecznego: rozwinięcia rysunku z globusa nieba.

Ta dość dziwaczna, lecz świetnie rysowana fantazja, z tak realnie 
zaznaczoną konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy, służy wyjaśnieniu funk
cjonowania zegara gwiezdnego’, którego prymitywną postać dołącza 
Apianus w 1524 r. do pierwszego wydania swej słynnej kosmografii

Rys. 3a. Mapa nieba p r z y  wydaniu tłumaczenia Jana Kochanowskiego Fenomenów
* Aratosa z Soloi przez Jana Januszewskiego w  Krakowie w 1585 r. 

Celestical map in an edition of Phenomena by Aratos of Soloi, translated by 
Jan Kochanowski and published by Jan Januszowski in Cracow in 1585 

KapTa He6a, npM Jio>KennBie H k o m  Hi-iymoBCKMM k  RpaKOBCKOMy M3flaHMK> 1585 r . 

He.rienuu ApaTa m3 Cojiom b  n e p e B o a e  HHa KoxaHOBCnoro

i potem rozbudowuje w następnych jej wydaniach. Ruch cienia gno
monu zastąpiony tu był obrotem Wielkiej Niedźwiedzicy wokół bieguna. 
Tak więc geneza tej pierwszej próby nowoczesnego przedstawienia mapy 
nieba ma podkład horologiczno-gnomoniczny, gdzie było fukcjonalnie 
konieczne realne spojrzenie na sklepienie niebieskie, a nie na globus 
nieba.
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Pełne obie półkule widziane w ten nowoczesny sposób, a więc już 
wyraźnie pierwszą nowoczesną mapę nieba daje dopiero w 1559 r. 
w Paryżu drukarz druków greckich [2 a] Wilhelm Morelius. Dołącza 
on te dwa drzeworyty (rys. 2) do wydania słynnego astronomicznego 
poematu Aratosa z Soloi z III  wieku p.n.e. Phainomena, znanego i z licz
nych średniowiecznych odpisów, niekiedy nawet ilustrowanych, lecz 
tylko przedstawieniami poszczególnych konstelacji w  średniowiecznym 
odwrotnym układzie. Podobny zwyczaj ilustrowania Aratosa poszcze
gólnymi konstelacjami przeszedł i do drukowanych wydań X V I w.,

Rys. 3b. Mapa nieba przy wydaniu tłumaczenia Jana Kochanowskiego Fenomenów 
Aratosa z Soloi przez Jana Januszowskiego w  Krakowie w  1585 r. 

Celestical map in an edition of Phenomena by Aratos of Soloi, translated by 
Jan Kochanowski and published by Jan Januszowski in Cracow in 1585 

KapTa H e6a, n p m io jK e H H Ł ie  H h o m  HHymoBCKMM k KpaKOBCKOMy n3,naHMio 1585 r. 
HeJienuti ApaTa M3 Cojiow b  nepeBo^e ifea KoxaHOBCKOro

[2 b], z zachowaniem średniowiecznego układu konstelacji, niektóre zaś 
wydariia nie były ilustrowane [2 c].

Natomiast wydania Aratosa z pełnymi mapami nieba, i to pierwszy
mi nowoczesnymi mapami, znamy z XV I w. tylko dwa. Pierwsize 
z nich —  to wspomniane wydanie paryskie, którego mapy odznaczają
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się w  silnym stopniu kompozycyjnym i rysunkowym nawiązaniem do 
map Durera z wieloma jednak od tych wzorów odmianami, szczególnie 
odnośnie do strojów postaci męskich, takich jalk Ophiuchus, Bootes, Ce- 
pheus, Auriga, wyposażonych w bogate renesansowe szaty francuskie. 
Odwrócenie układu gwiazd do ich widoku z ziemi jest związane z syste
matycznym już odwróceniem i  postaci ludzkich twarzami do ziemskiego 
widza, i to nie tylko twarzami, czego próbowano i  w  pierwszym typie 
map nieba, ale już całymi figurami. Jest to jeden z dowodów, że owo 
odwrócenie, które może by można jeszcze w fantazji kosmologicznej 
Apianusa tłumaczyć znanym zwyczajem odwracania rysunku przy wy
konywaniu go w  drzeworycie [11], gdyż przy właściwej mapie nieba 
Apianus je porzuca, nie jest już tutaj odwróceniem przypadkowym. 
Potwierdza to drugie wydanie Aratosa z powtórzeniem pełnych map 
nieba w takim samym układzie. Jest to pierwsze tłumaczenie tego poe
matu wierszem na język nowożytny —  tłumaczenie na język polski 
Jana Kochanowskiego z 1579 r., wydane w  zbiorze jego dzieł w Krako
wie przez Jana Januszewskiego i przez niego opatrzone wspomnianymi 
mapami nieba (rys. 3) w  roku 1585.

Mapy te są niewątpliwie wzorowane na mapach paryskich i  gdyby 
na deski drzeworytu nie były starannie w  lustrze przez drzeworytnika 
przerysowane, z licznymi zresztą odmianami, to by powróciły do daw
nego układu średniowiecznego i nie zwróciłyby uwagi jako jeszcze 
jedne z dalszych pochodnych map Durera. Nowoczesny ich układ jest 
jednak, jak widać wyraźnie, umyślny i pilnie przestrzegany. Mapy kra
kowskie nie są przy tym wcale wiernymi kopiami map paryskich. 
Wymienione wyżej postacie męskie są tutaj zupełnie odmiennie przed
stawione: Ophiuchus stracił bogaty renesansowy strój na rzecz powrotu 
do klasycznej zbroi, Bootes, Cefeusz, Auriga bogate stroje zamienili na 
znacznie skromniejsze, o wyraźnie polskim charakterze, ich twarze po
traciły francuskie brody na rzecz sumiastych polskich wąsów. Postać 
Oriona, która na paryskiej mapie jest już całą postacią ku widzowi 
zwrócona, powraca w mapie krakowskiej do tradycjonalnego układu 
tyłem z przechyloną całkowicie głową, której przez to twarz ze ster
czącą ku górze brodą jest widoczna, tak jak było to zwyczajem przed
stawiać Oriona na starszych mapach nieba. Widać więc, że rytownik 
krakowski, przyjmując w  zasadzie układ mapy paryskiej, czerpał z in
nych wzorów, modyfikując swobodnie prawie wszystkie szczegóły ry
sunku, stwarzając rysunkowo nowe, polskie ujęcia postaci, a nawet 
niekiedy astronomicznie uzupełnia jąc wzór paryski, jak nip. przez dodanie 
konstelacji Warkocza Berenaki, której mapa paryska nie posiadała. 
Tak więc można uważać, że owe dwa wydania Aratosa są zaopatrzone 
w  odrębne mapy nieba, które łączy przede wszystkim wspólny nowo
czesny układ konstelacji.
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Lata siedemdziesiąte XV I w., kiedy to koncepcja tłumaczenia poematu 
Aratosa, jego wydania i ilustrowania w  Krakowie mogła powstać, to 
lata bardzo silnego zbliżenia tak politycznego, jak i kulturalnego między 
Francją a Polską, gdzie przecież w latach 1573— 1574 królem jest Henryk 
Walezy. Nic więc dziwnego, iż w  tym czasie paryskie wydanie tak po
pularnego Aratosa mogło być w  Krakowie znane. Pewne narodowe 
odrębności oraz wysoki poziom map krakowskich i ich objaśnień łączy 
się z wyraźnym astronomicznym miłośnictwem drukarza, który je wydał. 
Jan Januszewski (1550— 1623) nie był bowiem zwykłym drukarzem; 
ten uczony prawnik i miłośnik astronomii spędził młodość na cesarskim 
dworze, był sekretarzem dwu królów polskich, a od trzeciego otrzymał 
szlachectwo. Drukarnię objął po ojcu, Łazarzu Andrysowiczu ( f  1577), 
który był w bliskich stosunkach z Jerzym Joachimem Retykiem, jedy
nym uczniem Mikołaja Kopernika, żyjącym w Krakowie w latach 
1554— 1573 i posiadającym tutaj pierwsze w Europie architektoniczne 
obserwatorium astronomiczne w postaci obeliska-gnomonu [9]. Obelisk 
ten jako symbol nauki stał się znakiem drukami tak ojca, jak i syna 
i przetrwał w  Krakowie jako znak drukarni naukowej głęboko w wiek 
XVIII. Drukarnię tę zresztą przejął w X V III w. uniwersytet i w jego 
zbiorach do dziś znajduje się deska północnej półkuli wspomnianej ma
py nieba.

Tak więc, zamiłowania astronomiczne Januszewskiego wywodzą się 
z kręgu związanego z bezpośrednią tradycją w Krakowie astronomii 
kopernikowskiej, a nowoczesny, renesansowy układ widoku nieba, trak
towanego nie jako powierzchnia konkretnej kuli firmamentu od zewnątrz 
oglądanej, lecz jako rzeczywisty układ gwiazd na niebie, które rozbite 
teorią Kopernika może przecież te gwiazdy na różnych głębokościach 
posiadać, co już w 1576 r. pod wpływem Kopernika przypuszcza Tomasz 
Digges w Londynie, wyrósł z tego samego ducha co i renesansowa nowo
czesna astronomia Mikołaja Kopernika, w dwu tak silnych w tym czasie 
kulturalnych centrach europejskich, jakimi były Paryż i Kraków.
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r J IO E y C  B B IJ IM IIB I M  Í IE P B B IE  C O B C T B E H H B IE  K A P T B I  H E B A  

(K  T p a K T a T y  C o 4 >mm AMeMceH o  r jio 6 y c e  BbijiML(bi m  K a p T a x  H e6 a )

B  cTaTte aaeTca cJKaTMü aHaJiira ynoMaHyroro b nofl3aroji0BKe TpaKTaTa h 3a- 
TeM paccMaTpMBaerca rjiaBiiaa TeMa, KOTopaa Sbijia o5oiifleHa He tojibko aBToposvs 
nptmefleHHOro TpaKTaTa, ho m Sojibuimhctbom aBTopoB paGoT, nocBameHHbix Kap- 
TaM ne6a m pwcyiiKaM KOHCTejijiaijMM 3Be3fl.

A b t o p  CTaTbM o S p a m a e r  BHMMaHwe Ha aBJieHne, BnponeM y x e  3aTpaw iB aH - 

Hoe b  HayKe, h o  eme He n o jiy ^ n sm e e  n o jiH o ro  oS tacH eH H a, a  MMeHHO Ha t o t  

<|>aKT, h to  B ee flpeBHMe M3o6p a 3K eH na KOHCTejuiaaMM 3Be3fl npeflCTaEjiHWT h x  b  0 6 -  

parHOM, 3epKaJibHOM nojiojKeHMM n o  cpaBHeHiiio c h x  fleiicTBMTejibHbiM p a c n o jio -  
jKeHweM Ha HeSe. 3 t o  npoMCxoflMJio iioTOMy, h to  pncyHKw KOirapoBajiMCb c HeSecH bix  

rjioSycoB , Ha k o to p m x  KoriCTeJiJiamiM HaxoflHJincb hm bhho b  TaKOM oSpaTHOM n o -  

jiojKeHMM. A H a jio riiH n o e  nonojKeHne co3Be3flMií coflepxtM Tca b  flpeBneiimMX Kapiax 
HeSa, M3o6 p a 3KaK>mKX, cJieflQBaTejibHO, He6o, bmammoc co  c top oh m  6 ora , a  He co 

CTopoHi.i jnofleii. ,
CoBpeMeHHbiM B3rjia,a; Ha He6 o b o 3hmk Jiwuib b  a n o x y  B o 3pom fleHM a. ilepB M M  

npMMepoM 3Toro aBjiaerca (JjaHTacTMnecKMii 3CKM3 K apTbi He6a, o n y 6 jiMKOBaHHbiii 

IleT poM  AnwaHOM  b  1533 r. m oSbHCHHBmMii aeñCTBue cojiH enH bix n acos . Ie H e 3nc  

TaK-oro coBpeM eHHoro noJioaceHKa 3Be3SH oro HeSa HMeji raKMM 06p a 30M x o p o jio rw -  
MecKO-rHOMOHWHecKMü xapaK T ep .

IlepBbiM M  yace TwnnHHbiMM KapTaM w n e 6 a  ceB epH oro  m ¡o jK H oro n o jiym ap iiii  

6 m jut HeSecubie KapTbi 1559 r., «o6aBJieHHbie M3«aTerfeM  BMJibrejibMOM M opeM ycoM  

B IlapMHCe K M3flaiIMIO 3HaMeHHTOÍÍ aCTpOHOMMHeCKOÜ n03M M  „KBJieHMa” f lp e B H e -  

rp enecK o ro  n 03Ta A p a T a  M3  Cojiom. .
BTopbiM  npMMepoM TaKHx coBpeM eHHbix K a p i  He5 a  aBJiaiOTCa flBe KapTbi, npM - 

.ROJKeHHbie KpaKOBCKMM M3 flaTejieM  H hom  HHyuiOBCKMM b  1585 r. k  nojibCKOMy 

n ep e so fly  „HBJieHMa” , c^ejiaHHOMy SejmnaMHMM mxnbCKHM hostom  X V I  b. Hhom  K o -
X3HOBCKMM.

3 t o t  coBpeMeHHbiii B s r jia fl H a neBo Bbipoc b  a n o x y  B03p0JKfleHMa M3 Toro xe 
f ly x a , h t o  m coBpeM eH H aa acTponoMM a H w K o jtaa  KonepH M Ka, m e T ex  n o p  OKOHna- 

TeJibHO ynpoHMJica.
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THE B Y L IC A  GLOBE AND  THE FIRST. MODERN CELESTIAL M APS

Some remarks concerning a dissertation of Zofia Ameisenowa on the Bylica
Glolbe and celestial maps

The author has written a paper discussing shortly a dissertation named in the 
above subtitle and then goes over to his iproper theme that has been omitted 
not only toy the author of the said dissertation but also toy the majority of 
writers that have so far dealt with celestial maps and with star constellations 
designs.

He is calling our attention to a phenomenon that has been already discussed 
in science but has not been hitherto sufficiently cleared that all old designs 
of star constellations show the arrangement of stars in a reverse, mirrorlike form 
in relation to their real arrangement on the sky. It is due the fact that these 
designs are copies from a celestial globe where they must have had such a reverse 
arrangement. A  similar arrangement we see on the oldest celest'al maps wnich 
show a siky as seen from God’s side and not from the side of man.

It was only the Renaissance period that has brought a modern view of the 
sky. Its first attempt was a sketchy phantasy having as theme a celestial map, 
published by Peter Apianus in the year 1533, explaining the working of a star 
clock. In such a way the origin of the modern arrangement bears a horologic- 
-gnomonic character.

The first real celestial maps presenting tooth hemispheres, the northern and 
the southern, are celestical maps from the year 1539 that were added by the 
printer Wilhelm Morelius in Paris to his publication of the famous astronomical 
poem „Phaincmena”, the work of Aratos of Soloi.

Another instance of stuch modern celestial map are two similar maps from  
the year 1585 added toy Jan Januszowski, printer in Cracow to a Polish transla
tion of the poem „Phenomena”, the work of Jan Kochanowsfci, the greatest Polish 
poet of the XVI century.

Such a modern view of the sky has been born in the Renaissance a?e from 
the same spirit that has given us the modern astronomy of Nicolas Copernicus 
and that since that time has remained with us forever.


