Maria Cunitz, la “Palas” de Silesia
(1610 ?-1664, Silesia)
L’astrònoma Maria Cunitz es coneguda per la seva important
obra “Urania Propitia Tabulae Astronomicae mirè faciles”.
Editada al 1650, és la primera obra científica supervivent d'una
dona al més alt nivell tècnic de la seva època (S. XVII). Cunitz
va ser un dels pocs que va veure la veritat en les lleis del
moviment planetari de Johannes Kepler, que van afirmar que els
planetes es movien en òrbites el·líptiques al voltant del sol.
Aquest treball d’astronomia demostra un domini de les
matemàtiques i del càlcul astronòmic del més alt nivell.
Va néixer a Silesia, una regió d’Europa central que avui es troba
a Polònia. La seva data de naixement és incerta. Alguns autors
la situen al 1604 i altres al 1610. Va tenir la sort de ser filla de dos pares cultes e interessats
en la seva educació: Maria Schultz i el metge Henrich Cunitz. Com a dona, a Cunitz se li va
negar una educació formal, per la qual cosa va rebre gran part de la seva educació del seu
pare en diversos camps com: idiomes (parlava i escrivia més de set idiomes), pintura,
música, poesia, matemàtiques, medicina i història.
Als 13 anys, Maria es va casar per primera vegada, però el seu marit va morir tres anys
després, i el 1630 es va casar amb Elie de Loewn, metge, però també un astrònom aficionat
que va animar els seus estudis astronòmics. Abans del matrimoni ja havien compartit la
passió pel tema. Hi han registres de les seves observacions de Venus el desembre de 1627
i Júpiter l’abril de 1628. No disposaven d’instruments de bona qualitat, per la qual cosa Maria
es va concentrar en aplicar les seves habilitats matemàtiques a l’astronomia.
Però aquest va ser un moment de conflictes i, a partir del 1634, Cunitz i el seu marit van
fugir per evitar la destrucció i es van refugiar a Lubnice, al convent d'Olobok. Va ser aquí
quan Cunitz va començar el treball matemàtic que va portar a la publicació de la seva obra.
El 1648 la parella va poder tornar a casa seva a Pitschen i Cunitz va reprendre la
correspondència amb altres astrònoms i matemàtics com Johannes Hevelius y Pierre
Gassendi. Va examinar les taules Rudolphines de Kepler (1628) basades en les
observacions de Tycho Brahe i les dues primeres lleis de Kepler. Cunitz va trobar errors a
les taules de Kepler i també va trobar que el seu ús de logaritmes dificultava la seva
utilització. Va proposar corregir i simplificar els càlculs de Kepler. La seva feina va ser molt
original, perquè va obtenir resultats comparables mitjançant algoritmes que eren molt més
senzills i fàcils de calcular que els que va desplegar Kepler. Cunitz va acabar la seva
primera i segona taula el 1643 i la tercera el 1645.
Publicada el 1650 contenia noves taules astronòmiques, noves efemèrides resoltes d’una
manera més clara i senzilla, corregint càlculs anteriors. Publicat en llengua llatina i
alemanya, dividit en 23 capítols i taules astronòmiques recent calculades, es un magnífic
volum amb un total de més de 500 pàgines. Va ajudar a establir l'alemany com a llengua
científica. Segons Cunitz, hi havia quatre components per a l’astronomia: observacions
detallades, la construcció d’instruments astronòmics, la teoria i els càlculs o taules de
prediccions.
Maria Cunitz va tenir tres fills i va morir el 22 d’agost de 1664. Molts documents de la seva
obra van ser destruïts per un incendi a casa seva al 1655.

