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Abstrakt pracy doktorskiej 
Computus chirometralis Jana z Głogowa.

Studium chronologii technicznej z przekładem i komentarzem

przygotowanej na seminarium Nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej
pod kierunkiem Prof. dra hab. Henryka Wąsowicza

Jan z Głogowa to wybitny uczony przełomu średniowiecza i renesansu, a jednak jego

największe dzieło,  Computus chirometralis, czyli największy polski podręcznik chronologii

teoretycznej  i  technicznej  tamtych  czasów,  jest  prawie  nieznane  w polskim  obiegu

naukowym.  Mając  na  uwadze  taki  stan  rzeczy,  niniejszym  podajemy  pierwsze  szerokie

opracowanie chronologii Głogowczyka. 

Pierwsza edycja tekstu komputu Jana z Głogowa została wydana nakładem drukarni

Hallera  w  1507  r.,  krótko  po  śmierci  autora.  Dzieło  ukazało  się  pod  tytułem  Computi

chirometralis opus resolutum, emendatum et castigatum per Mag. Johannem Glog. Cracov

apud Haller 1507,  a w 1511 r. pojawiła się jego II edycja nakładem tej  samej drukarni –

Computus  chirometralis,  z  podtytułem:  Clerus  in  ecclesia  quattuor  sciat  esse  tenenda:

Grammaticam, Musicam, Ius canonicum atque Kalendas. Właśnie na tym drugim wydaniu

traktatu opiera się niniejszy przekład i do niego odnosi się komentarz.

Głogowczyk skomponował  swój  traktat  w ten  sposób,  że  podzielił  go  na  2 księgi

(Liber  primus,  Liber  secundus),  w  których  mieści  się  odpowiednio:  17  i  18  rozdziałów

(capitula), całość dzieła składa się zatem z 35 capitula. Część merytoryczna podręcznika jest

poprzedzona wstępem, a  całe  wydanie kończy notatka  od wydawcy – Johannesa  Hallera.

Księga pierwsza nosi tytuł  Argumentum et introductio in Computi chirometralis doctrinam,

przy czym brakuje wyraźnej informacji, że jest to tytuł I księgi. Wyznacza się go, analizując

treść początkowych kart traktatu. Druga księga natomiast została widocznie wyodrębniona i

nadano jej tytuł Liber secundus et partialis qui computus maior chirometralis dicitur qui plus

astronomicus  quam  ecclesiasticus  existit.  Już  nagłówek  księgi  drugiej  traktatu  wyraźnie

eksponuje ją i przedstawia jako osobną całość. Zawęża także w pewnym stopniu tematykę tej

części  podręcznika,  wskazując,  iż  będzie  ona  traktować  o  kwestiach  wiążących  się  z

astronomią, a nie ze sprawami kalendarza kościelnego i obchodami świąt. Zaznaczając jednak

tę proporcję,  autor  daje  do zrozumienia,  iż  sprawy dotyczące chronologii  kościelnej  będą



również przedmiotem zainteresowania w księdze drugiej, choć w zdecydowanie mniejszym

stopniu niż zjawiska i prawidłowości astronomiczne.

Struktura  traktatu  jest  swoistym  ukłonem  autora  w  kierunku  syntezy  wiedzy

astronomicznej  i  astrologicznej,  zwanej  także  astronomią  praktyczną.  Wyróżnił  on  trzy

zasadnicze czynniki, różnicujące obie dziedziny wiedzy. W jego przekonaniu astronomia jako

nauka zajmuje się przyczynami (rozgrywającymi się na sklepieniu niebieskim), astrologia zaś

skupia  się  na  skutkach  (obserwowanym  na  ziemi  rezultatem  ruchów  ciał  niebieskich).

Astronomia  zajmuje  się  opisem  nieba  i  ciał  niebieskich,  ich  wyglądu,  cech,  ruchów  i

wzajemnego położenia, astrologia natomiast bada wpływ owych ciał niebieskich na ludzi oraz

życie na Ziemi. Fundamentalna różnica między obydwiema naukami polega na zdolności do

samoistnienia. Astronomia to dziedzina zupełnie samodzielna, astrologia natomiast, by istnieć

i rozwijać się, musi opierać się na astronomii i sięgać do jej ustaleń.

Należy podkreślić, że podręcznik komputu chirometrycznego Głogowczyka to dzieło

unikatowe  w  skali  polskiego  środowiska  naukowego.  W  naukowym  piśmiennictwie

renesansowym  na  ziemiach  polskich  próżno  szukać  opracowań,  które  wprowadzałyby  w

zasady chirometrii,  czyli  liczenia  czasu  przy  pomocy dłoni.  Jest  to  jednak  tylko  jeden  z

elementów stanowiących  o  wyjątkowości  Computus  chirometralis.  Prócz  wykładu teorii  i

praktyki chirometrycznej traktat jest bogatym źródłem wiedzy astronomicznej, astrologicznej

i  chronologicznej.  Wyliczanie  reperów  chronologicznych  opiera  się  natomiast  na  danych

liczbowych  aktualnych  dla  środowiska  krakowskiego  i  polskiego,  czyli  na  zjawiskach

astronomicznych możliwych do zaobserwowania z pozycji geograficznej Krakowa.  

Jedno z podstawowych pytań, które postawiła sobie autorka pracy, dotyczy kwestii,

czy  jako  podręcznik  chronologii  technicznej,  adresowany  do  młodych  adeptów  nauki,

rzeczywiście miał na celu uczyć, czy też nadrzędnym celem jego twórcy była z jednej strony

systematyzacja  wiedzy  o chirometrii,  z  drugiej  zaś  –  umiejscowienie  dotychczasowych

ustaleń badaczy w realiach krakowskich.  Struktura traktatu daje częściowo odpowiedź na to

pytanie,  każdy  bowiem  z  rozdziałów  zawierających  chronologiczną  wiedzę  teoretyczną,

został  opatrzony  przez  autora  serią  algorytmów,  w  których  zamieszcza  procedury

postępowania w liczeniach chirometrycznych odnoszących się do komputystyki lunisolarnej.

Większość z nich dotyczy lat zbliżonych w czasie do okresu działalności Głogowczyka, a jeśli

chodzi o realia geograficzne i astronomiczne, to długość geograficzna wykorzystywana do



obliczeń  i  związane  z  nią  zjawiska  obserwowane  na  sklepieniu  niebieskim  należą  do

Krakowa.

Prace nad przygotowaniem rozprawy obejmowały trzy etapy, które znajdują odbicie w

trójdzielnej strukturze prezentowanego tekstu. Pierwszy z nich obejmował transkrypcję tekstu

komputu ze starodruku wydania z 1511 r., drugi - tłumaczenie na język polski, przygotowane

ze względu na ograniczoną znajomość łaciny - a celem naszym jest, by z treścią komputu

zapoznało się jak najszersze grono badaczy. W trzeciej, ostatniej fazie dokonano szczegółowej

syntezy problematyki  chronologicznej  zawartej  w kompucie  w kontekście  średniowiecznej

komputystyki Zachodu.

Praca składa się  z  czterech  rozdziałów.  Pierwszy z nich  skupia  się  na chronologii

średniowiecznej  i  ukazuje twórczość Jana z  Głogowa na tle  jego poprzedników z Europy

zachodniej. Zawiera również opis podstawowych wskazówek przydatnych przy obliczeniach

chirometrycznych. Drugi rozdział odnosi się do dwóch podstawowych dla chronologii ciał

niebieskich,  Słońca  i  Księżyca,  opisując  ich  właściwości  i  prawidłowości,  które  rządzą

cyklami  obu  tych  ciał.  Wskazuje  również  na  konsekwencje  ich  ruchu  i  wzajemnego

oddziaływania.  Prócz  tego  zawiera  objaśnienia  podstawowych  pojęć  związanych  z

cyklicznością biegu Słońca i Księżyca - takich jak epakty, konkurenty i liczba złota. Każda z

tych  wielkości  została  przez  Głogowczyka  opisana  pod  kątem  jej  obliczenia  z

wykorzystaniem członów dłoni i palców. Trzeci rozdział stanowi opis sfery niebieskiej, jaki

można wyczytać z kart  Komputu chirometrycznego, z położeniem szczególnego nacisku na

pas  Zodiaku.  Zajmuje  się  on  zjawiskami  powstałymi  w wyniku  ruchów i  oddziaływania

struktur niebiańskich na siebie nawzajem oraz na życie na Ziemi. Ostatni, czwarty rozdział

skupia się wokół tematu świąt stałych i ruchomych w kalendarzu liturgicznym. Rozdział ten

stanowi  również  próbę  ujęcia  znaczenia  i  symboliki  każdego  święta  -  Wielkanocy,

Pięćdziesiątnicy, Dni Krzyżowych - według tego, jak te zagadnienia ujmuje Jan Głogowczyk.

Ponadto praca zawiera pełen tekst łacińskiej edycji Computus chirometralis oraz tłumaczenie

tego tekstu z koniecznymi objaśnieniami.

Przedstawiając zatem zasady obliczeń w swoim kompucie, Głogowczyk wykorzystał

dwa  ważne  narzędzia,  do  których  czytelnik  ma  dostęp  bezustannie  i  bez  najmniejszego

wysiłku. Pierwszym z nich jest obserwacja nieba i odbywających się na nim przemian oraz

odnoszenie  terminów tych  zjawisk do funkcjonujących kalendarzy.  Drugim nieodzownym

narzędziem były natomiast ludzkie dłonie, przemyślnie podzielone na człony i tak opisane, by



mogły służyć za przydatny i aktualny chronometr. Włączając do komputu elementy lokalnego

kalendarza  krakowskiego  oraz  fragmenty  cyzjojana  uczynił  swój  podręcznik  źródłem  i

podstawowym  kompendium  wiedzy  chronologicznej  dla  środowiska  krakowskich

astronomów. 

Warto  również  podkreślić,  że  Komput  chirometryczny nie  jest  jedynie  prostą

kompilacją komputystyczną. Myśli zaczerpnięte z cudzych dzieł stanowią punkt wyjściowy,

który  opatrzony  przez  Głogowczyka  własnym  komentarzem  nabiera  nowego  wymiaru.

Dotyczy to szczególnie wskazówek dla łatwiejszego zrozumienia tekstu dla mniej wprawnych

odbiorców,  albo,  gdy  tematyka  rozdziału  tego  wymaga,  przedstawia  na  konkretnych

przykładach  sekwencję  działań  rachunkowych,  którą  należy  wykonać,  aby  dotrzeć  do

wyników  końcowych.  Autorowi  udało  się  to  osiągnąć  poprzez  zwięzłą  narrację

chronologiczną  charakterystyczną  dla  podręcznika  sztuki  komputystycznej.  Celem

przedstawionej  rozprawy  nie  było  obudowanie  myśli  Głogowczyka  obszernym

komentarzem,, ale raczej wydobycie jego myśli i ukazanie ich w kontekście świata nauki jego

czasów.


