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Jan Heweliusz i  kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio. Red. Maria M e n d e l 
i Józef W ł o d a r s k i , Gdańsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 262 

Czterechsetna rocznica urodzin gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, która 
przypadła w 2011 roku, obchodzona była w rodzinnym mieście uczonego bardzo hucz-
nie. Jednym z elementów uroczystości była konferencja „Tribute to Hevelius”, zorga-
nizowana 28 stycznia 2012 roku przez Uniwersytet Gdański. Jej pokłosiem jest książka 
Jan Heweliusz i kultura heweliuszowa. Utilitas et delectatio. Jak zaznaczają Redaktorzy 
tomu, nie wszystkie zamieszczone w niej artykuły zostały wygłoszone podczas kon-
ferencji, lecz Heweliusz dla ich autorów stał się „wspólnym gruntem dla rozważań”1.

Te rozważania, dla których podstawą był Heweliusz, mają szeroki zakres tema-
tyczny. Obejmują nie tylko zagadnienia życia i działalności naukowej astronoma, lecz 
także przedstawiają szersze tło jego rodzinnego miasta oraz dziedziny nauki, której 
się poświęcił. Zamieszczone w książce prace mają też różny charakter – wśród nich 
znajdują się zarówno artykuły naukowe, wnoszące wkład w wiedzę o Heweliuszu, jak 
i teksty popularyzatorskie, eseistyczne i wspomnieniowe.

Książka podzielona jest na trzy części, grupujące artykuły według ich podejścia do 
postaci Heweliusza. Pierwsza z nich, zatytułowana Jan Heweliusz i jego czasy w świe-
tle wyników badań – tekst w kontekście, zawiera teksty omawiające postać gdańskiego 
astronoma oraz różne aspekty jego działalności naukowej i pozanaukowej. Otwierają-
cy ją tekst Józefa Włodarskiego Jan Heweliusz – rajca miejski i polityk (s. 15–25)  skupia 
się na dwóch zagadnieniach: historii politycznej XVII–wiecznego Gdańska i tych ele-
mentach biografii astronoma, które nie były związane z jego działalnością naukową. 
Mimo że autor niekiedy zdaje się przeceniać znaczenie i wpływy Heweliusza2, artykuł 
solidnie przedstawia życie polityczne miasta nad Motławą, w którym, jak przystało 
zamożnemu mieszczaninowi, uczestniczył astronom3.

Artykuł Jerzego Błażejowskiego Jan Heweliusz – browarnik gdański (s. 27–31) 
wbrew swojemu tytułowi nie jest poświęcony browarowi Heweliusza. Po krótkim wstę-
pie zawierającym biografię astronoma (którą można by pominąć, ponieważ powtarza 
informacje przedstawione w  innych częściach tomu), autor przedstawia dzieje bro-
warnictwa w Gdańsku. Wysuwa też przypuszczenie, że Heweliusz w swoim browarze 
najprawdopodobniej warzył, między innymi, słynne w XVII wieku piwo jopejskie, cho-
ciaż nie opiera się na świadectwie dokumentów, lecz na wiedzy o gdańskich gatunkach 
piwa w czasach astronoma.
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Kolejny tekst zawarty w pierwszej części książki – Ozdoba wieku i chluba ojczyzny 
– Jan Heweliusz, życie i edukacja autorstwa Elwiry Kamoli (s. 33–41) – mógłby stano-
wić przyzwoity przykład popularyzacji biografii astronoma. Autorka popełnia jednak 
karygodny błąd, gdy w swojej pracy powołuje się, obok publikacji popularnonauko-
wych i naukowych, na powieść poświęconą Elżbiecie Heweliuszowej – Żona astronoma 
pióra Kornelii Stepan (Wrocław 2010). Nie wątpię, że książka ta powstała w oparciu 
o różne opracowania poświęcone Heweliuszowi i jego żonie, ale ponieważ jest ich lite-
rackim przepracowaniem, nie należy traktować jej jako równego im źródła informacji, 
a cytowanie słów i myśli bohaterów literackich jako rzeczywistych wypowiedzi postaci 
historycznych jest zupełnie niedopuszczalne4.

Mariusz Brodnicki w artykule Program edukacji przyrodniczej w okresie pobytu Jana 
Heweliusza w Athenae Gedanenses (s. 43–52) przedstawia zagadnienia filozofii przyro-
dy, które poruszał w swoich pracach i wykładach Adrian Pauli, nauczający w Gdań-
skim Gimnazjum Akademickim w czasach, gdy młody Heweliusz pobierał nauki. Autor 
zwraca uwagę na panujące w gdańskiej szkole konserwatywne podejście do zagadnień 
budowy świata, oparte na filozofii Arystotelesa. Z perypatetyckimi dogmatami przy-
rodniczymi i  kosmologicznymi, odrzucającymi nowe odkrycia naukowe, Heweliusz 
miał w przyszłości polemizować.

Kolejny artykuł zawarty w tomie, autorstwa Jacka Friedricha, nie jest poświęcony 
Heweliuszowi, lecz miastu, w którym astronom żył i pracował (s. 53–62). Autor oma-
wia gdańską architekturę XVI i XVII wieku oraz przedstawia niektóre realizacje bu-
dowlane tej epoki i ich znaczenie symboliczne. Porównuje także architekturę sakralną 
Gdańska i innych protestanckich miast północnej Europy.

Następny artykuł to Portrety Jana Heweliusza Krystyny Jackowskiej (s. 63–98). Au-
torka szczegółowo omawia (przestawione za załączonych ilustracjach) znane wize-
runki gdańskiego astronoma – portrety znajdujące się w Gdańsku i Oksfordzie oraz 
przedstawienia w  książkach Selenographia (Gdańsk 1647) i  Machinae coelestis pars 
prior (Gdańsk 1673). Zwraca przy tym uwagę na symboliczne znaczenie i wymowę 
poszczególnych detali, odwołując się nie tylko do wiedzy o XVII–wiecznych przedsta-
wieniach portretowych, lecz także do astronomicznych badań Heweliusza. Porównuje 
ponadto omawiane przedstawienia z innymi portretami z epoki.

Pierwszą część tomu zamyka artykuł Marii Otto Siedemnastowieczny gdański Hiob. 
Jan Heweliusz o pożarze swojego obserwatorium (s. 99–117). Autorka omawia źródła 
opisujące pożar, który w nocy z 26 na 27 września 1679 zniszczył domy i pracownię 
Heweliusza. Szczególna uwaga poświęcona jest tekstom samego astronoma, opo-
wiadającego o  swojej stracie w  korespondencji z  przyjaciółmi i  w  swoich ostatnich 
dziełach. Artkuł uzupełniają ryciny z Machinae coelestis pars prior Heweliusza, przed-
stawiające jego bogate instrumentarium astronomiczne, które kilka lat po wydaniu tej 
książki miało ulec zniszczeniu.
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Druga grupa artykułów w omawianym tomie, zatytułowana Heweliusz – niekończą-
ca się obecność i inspiracja, jest poświęcona tytułowemu bohaterowi tylko częściowo. 
Oprócz prac poświęconych Heweliuszowi, jego recepcji i spuściźnie, znalazły się w niej 
również teksty niezwiązane z astronomem, czy nawet z Gdańskiem.

Pierwsze dwa artykuły tej części książki – autorstwa Moniki Żmudzkiej–Brodnic-
kiej (s. 121–128) oraz Agnieszki Witczak (s. 129–145) – poświęcone są dedykowanej 
Heweliuszowi twórczości poetyckiej. Pierwszy tekst omawia wiersze różnych autorów 
oraz podkreśla najważniejsze powtarzające się w nich motywy, takie jak porównywa-
nie astronoma do jego wielkich poprzedników. Utwory przytoczone są tylko w pol-
skim przekładzie, brak jest, choćby w przypisach, tekstów oryginalnych. Drugi artykuł 
skupia się na wierszach, które dedykował Heweliuszowi wykładowca retoryki i poezji 
w Gdańskim Gimnazjum Akademickim Jan Piotr Titius.

Kolejne dwa artykuły zawarte w tomie nie są poświęcone Heweliuszowi, lecz za-
gadnieniom gdańskiej astronomii XVIII wieku. Tekst Piotra Kitowskiego (s. 147–155) 
dotyczy zorzy polarnej, widocznej w Gdańsku w marcu 1716 roku, oraz omawia jej 
opis, zachowany w  rękopisie przechowywanym w  Bibliotece Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, autorstwa Johanna Arnda, wykładowcy Toruńskiego 
Gimnazjum Akademickiego. Piotr Paluchowski (s. 157–163) przedstawia dzieje gdań-
skiego czasopisma naukowego „Danziger Erfahrungen” oraz teksty poświęcone astro-
nomii i fizyce, które ukazały się na jego łamach. Oba te artykuły pokazują, że mimo iż 
w XVIII wieku Prusy Królewskie nie mogły pochwalić się uczonymi o takiej sławie jak 
Kopernik czy Heweliusz, to jednak zainteresowanie naukami ścisłymi nie zgasło tam 
zupełnie.

Piotr Gnaciński w swoim tekście przedstawia pokrótce niektóre dokonania i odkry-
cia naukowe Heweliusza oraz zwraca uwagę na ich znaczenie dla astronomii współ-
czesnej (s. 165–171). Autor omawia zagadnienia dotyczące ustalania pozycji gwiazd, 
obserwacji gwiazd zmiennych, plam na Słońcu i komet, a  także zjawisk optycznych 
w atmosferze, takich jak słońca poboczne.

Janusz Dargacz porusza w swoim tekście istotne, acz pomijane milczeniem, za-
gadnienie położenia domów Heweliusza (s. 173–188). Przekonywająco dowodzi, że 
tradycyjne, chociaż oparte na niepewnych podstawach, umieszczanie ich przy ul. Ko-
rzennej pod numerami 53, 54 i 55 jest błędne. Domy oraz pracownia astronoma za-
pewne znajdowały się pod numerami 47, 48 i 49. Ustalenie ich właściwej lokalizacji 
może wydawać się kwestią o małym znaczeniu, lecz jak do tej pory nie próbowano 
poddać analizie dokumentów i  źródeł ikonograficznych i powielano niesprawdzoną 
informację. Ponadto poprawienie tego błędu stawia w  nieco innym świetle relacje 
o pożarze, który zniszczył obserwatorium Heweliusza, zwłaszcza wysnute z nich wnio-
ski dotyczące objętej przez ogień części gdańskiego Starego Miasta5.

Następny w tomie artykuł, autorstwa Andrzeja Wozińskiego, przedstawia nawią-
zania astrologiczne w gdańskiej sztuce przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej (s. 
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189–207). Omawia też poświęcone astrologii lub związane z nią dzieła, które znajdo-
wały się w gdańskich bibliotekach tej epoki. Tekst mówi jednak nie o recepcji dzieła 
Heweliusza i inspiracji nim, lecz o szerszym tle jego działalności, dlatego wydaje się, 
że właściwszym dlań miejscem byłaby pierwsza część omawianego tomu.

Ostatni artykuł w drugiej części książki, Kosmiczne polowanie, czyli opowieści ark-
tycznego nieba Marii Sibińskiej, mówi o saamskich (vulgo lapońskich) legendach doty-
czących ciał niebieskich (s. 209–219). Autorka podkreśla znaczenie nieba gwiaździste-
go dla mieszkańców północnych krańców Europy. Artykuł porusza bardzo zajmujący 
temat, jakim są wierzenia i podania na temat gwiazd, można jednak mieć wątpliwości 
co do zasadności umieszczenia go w tomie poświęconym Heweliuszowi.

Trzecia i ostatnia część tomu zatytułowana jest W stronę kultury heweliuszowskiej? 
Jej głównym tematem jest szeroko pojęta współczesna recepcja postaci gdańskiego 
astronoma. Temu zagadnieniu i jego analizie poświęcony jest też pierwszy artykuł tej 
części książki, Rocznice, pomniki, wystawy, pamiątki jako przejawy „niedomkniętej rze-
czywistości”. Jan Heweliusz (1611–2011) i jego miejsce (w) pamięci zbiorowej autorstwa 
Anny Zalewskiej (s. 223–235).

Artykuł Andrzeja Zbierskiego Wiek Heweliusza – uczonego, gdańszczanina, Euro-
pejczyka (s. 237–240) jest krótkim i  nieco panegirycznym omówieniem działalności 
Heweliusza i upamiętniania go przy okazji kolejnych rocznic. Tekst ma charakter po-
pularnonaukowy.

Kolejny tekst zawarty w tomie, autorstwa Marii Mendel, szeroko rozwija i wyjaś
nia, obecne już w tytule książki, hasło „kultury heweliuszowskiej” (s. 241–252). Jest 
ona określana „jako pewien wzór myślenia i działania odnoszący się do relacji pomię-
dzy naukowcami i miejscami, w których żyją i pracują (lokalne społeczności i uczel-
nie)”6. Heweliusz, z  jednej strony światowej sławy naukowiec, a  z  drugiej zamożny 
przedsiębiorca zaangażowany w życie publiczne swojego miasta, ma stanowić nie tyle 
przykład takiego postępowania, co raczej „daje mu szyld, staje się metaforą wyrażają-
cą ów paradygmat”7.

Trzecią część książki zamyka wspomnieniowy tekst Andrzeja Taranka, poświęcony 
pracy nad reprintem dzieła Heweliusza Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia 
(Gdańsk 1690, reprint Wrocław 1987) (s. 253–257). Cały tom zamyka artykuł Marii 
Mendel podsumowujący obchody czterechsetnej rocznicy urodzin Heweliusza na Uni-
wersytecie Gdańskim (s. 259–262)8.

Główną wadą książki Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio 
jest wyjątkowo nierówny poziom zawartych w niej tekstów. Są wśród nich wartościowe 
opracowania, poszerzające wiedzę o gdańskim astronomie i jego środowisku (wymie-
nić należy tu przede wszystkim, choć nie tylko, prace M. Brodnickiego, K. Jackowskiej, 
M. Otto i  J. Dargacza) oraz o  innych zagadnieniach historii astronomii i  dziejach 
Gdańska. Obok nich znajdują się teksty popularyzatorskie, niewolne wprawdzie od 
pewnych błędów i uproszczeń, lecz dobrze przybliżające postać tytułowego bohatera. 
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Można jednak mieć wątpliwości, czy tego rodzaju prace, rekapitulujące tylko stan wie-
dzy o Heweliuszu, powinny znaleźć się w tomie podsumowującym konferencję nauko-
wą. W książce są też, niestety, i takie teksty, które trafiły do niej zapewne tylko wskutek 
nieuwagi Redaktorów. Można jednak oddzielić ziarna od plew i z omawianego tomu 
wydobyć to, co najlepsze i najpożyteczniejsze.
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