
Mikołaj Kopernik – Polak, Niemiec, Łużyczanin czy 
Morawianin ?

Od stuleci już trwa spór wśród naukowców, jakiej narodowości był Mikołaj Kopernik. My, 
Polacy mówimy – „wielki polski astronom Mikołaj Kopernik”, Niemcy 
natomiast – „der große deutsche Astronome Nikolaus Kopernicus”. I nie 
ma  co  do  tego  zgody,  obie  bowiem  strony  dowodzą  swych  racji 
podpierając się dostępnymi im dowodami.

I  tak:  Polacy  dowodzą,  że  był  oczywiście  Polakiem,  urodził  się 
bowiem w Toruniu,  który  choć  zbudowany  przez  Zakon  Krzyżacki  i 
niemal całkowicie zniemczony (podobnie jak i bardzo zniemczona była 
ówczesna stolica państwa, Kraków), to jednak znajdował się naonczas w 
orbicie Królestwa Polskiego. Studiował we Wszechnicy Krakowskiej – 
ale  i  w Padwie  i  Bolonii  –  był  kanonikiem w katedrze  fromborskiej, 
gdzie  dokonał  wiekopomnego  odkrycia  i  napisał  swoje  „De 
revolutionibus orbium coelestium”, bronił Fromborka przed Krzyżakami 
i posłował do nich itd.

Niemcy z kolei, że przecież cała jego rodzina, pochodząca ze Śląska, wówczas już też niemal 
całkowicie zniemczonego mimo panujących tam, lecz zgermanizowanych w większości Piastów, a 
osiadła wpierw w Krakowie a później w Toruniu była rodziną niemiecką, i to zarówno po mieczu 
jak i po kądzieli. Że Kopernik nie znał języka polskiego i nie mówił w tym języku i mają tu chyba 
rację, nie ma bowiem dowodów na to, by się polszczyzną posługiwał. Pamiętajmy przy tym, że – z 
całym  szacunkiem dla  należącego  wówczas  do  Korony  Polskiej  Fromborka  –  mało  kto  tam z 
pewnością  posługiwał  się  językiem polskim,  o  ile  w ogóle.  Pamiętajmy dalej,  że  nie  możemy 
stosować  dzisiejszej  miary  w  odniesieniu  do  poczucia  narodowego.  Patriotyzm  w  dzisiejszym 
rozumieniu  raczej  nie  istniał,  raczej  obowiązywała  więź  i  podległość  w  stosunku  do  osoby 
panującego, którym, jak wiemy, bywał także obcy, nie znający i co najwyżej dopiero uczący się 
naszego języka. Tak więc odpadłby argument językowy.

Polska, późniejsza nieco, Rzeczpospolita Obojga Narodów, była w rzeczywistości państwem 
– żeby posłużyć się dzisiejszym pojęciem – wielonarodowym, miała bowiem pod swym berłem 
„Litwinów”, de facto zrutenizowanych, gdyż jak wiadomo akta urzędowe sporządzano w Wielkim 
Księstwie Litewskim w języku białoruskim (którego n.b. dziś zakazuje i nie zna prezydent tego 
kraju), zaś pogardzanym językiem gminu, litewskim, mówiła jedynie „Żmudź Święta”. A więc byli 
jednak także Litwini  (vide Jogałła – Jagiełło, później Radviłła = Radziwiłłowie),  rodzili  się już 
Rusini-Ukraińcy, na południu grupka Słowaków, Czechów, no i w dużej liczbie Niemcy, tak dużej, 
że musiał się z nimi właśnie w Krakowie krwawo rozprawić już Władysław Łokietek (1312 – bunt 
wójta Alberta).

Jak  widzimy,  pojęcie  przynależności  do  państwa,  do  narodu,  plemienia,  języka  wreszcie, 
różniło się znacznie bardziej, niż znamy i obserwujemy to dziś [chociaż i tu, jak wszędzie, historia 
się  powtarza  na  naszych  oczach].  A  wracając  do  Kopernika,  temat  jego  narodowości  czy 
przynależności etnicznej jak istniał tak istnieje nadal. Właśnie: przynależność etniczna. Może ona 
da nam odpowiedź i wyjaśni kim był, kim mógł być Mikołaj Kopernik – Polakiem, Niemcem czy 
jeszcze kimś innym.

xxx



Istnieje  na  Dolnym  Śląsku  niedaleko  m.  Nysy  wieś  Koperniki,  dawna  nazwa  niemiecka 
Köppernigk. Otóż, jak dowiódł tego prof. Stanisław Rospond, (1906 – 1982) z tej wsi wywodzi się 

rodzina  Koperników  i  z  niej  przodkowie  Mikołaja 
Kopernika, (najprawdopodobniej jego ojciec, też Mikołaj, 
piszący się Coppernigk [Koppernigki]), przenieśli się do 
Krakowa,  następnie  zaś  do Torunia.  We wsi  Koperniki 
istnieje dziś w centrum skromny pomnik upamiętniający 
ten fakt, jest szkoła imienia Kopernika oraz izba pamięci. 
Dodajmy  jeszcze,  że  nazw  miejscowości  o  podobnym 
brzmieniu i źródłosłowie jest więcej, np. Stara Kopernica 
na zachód od Żagania, Koperno na południe od Gubina 
itp.

Sprawa ta interesuje mnie od dłuższego już czasu i 
zacząłem  temat  ten  „drążyć”.  Moje  zainteresowanie 
zaczęło  się  oczywiście  od  nazwy wsi  i  poszedłem tym 
śladem dalej. Otóż starsi Polacy pamiętają z pewnością, 
że w niektórych dzielnicach Polski, np. w Wielkopolsce, 
co  wspaniale  osobiście  pamiętam  z  przedwojennego 
dzieciństwa,  miedź  nazywano  koprowiną,  stąd  dalej 

mówiono: drut koprowy, rura koprowa, patelnia koprowa itd. Z pewnością nazywano tak miedź i w 
innych dzielnicach kraju.

Otóż w dialekcie dolnoniemieckim też istnieje, czy istniało, słowo „Kopper” (= Kupfer, łac. 
cuprum), lecz wracając do nazwy „naszej” wsi oraz do nazwiska rodowego Koperników, końcówka 
„-ik”, „-yk” jest typowym zakończeniem słowiańskim, obcym językowi niemieckiemu. Jest to więc 
końcówka pełniąca  rolę  deminitivu  lub spieszczająca  pewne pojęcia  (tu  np.  słowik,  chłopczyk, 
konik, jeżyk, walczyk itp.) a także określająca pozycję, zawód, wreszcie także zakład przemysłowy, 
np.:  naczelnik,  wojownik,  mechanik,  elektryk,  wapiennik.  Słowo kopornik,  kopernik  istnieje  w 
językach  łużyckich  i  znaczy  huta  miedzianaii zaś  kopornikar  =  kotlarz.  Podobne  znaczenie 
znajdujemy  w  innym  słowniku  górnołużycko  –  niemieckim,  gdzie  jednak  oddano  je  jako 
„Kupferhammer” = młotek miedzianyiii. (tu przytoczmy jednak używane jeszcze na południu Polski 
przestarzałe  słowo  „hamernia”,  oznaczające  kuźnię-młotownię.  Ów „Kupferhammer”  byłaby  to 
więc kuźnia miedzi. W językach łużyckich istnieje poza tym słowo kop(e)r = koper, od którego 
można by ewentualnie wywodzić nazwisko Kopernik, lecz częstotliwość nazw miejscowych jak 
przytoczone  wyżej,  świadczyłaby  raczej  o  związku  z  wydobyciem  i  obróbką  miedzi,  czyli 
koprowiny, co ma miejsce na Śląsku Dolnym – jak wiadomo - jeszcze i dziś.

Rejon, w którym znajdują się Koperniki to pogranicze, na którym od wieków ścierały się 
wpływy polskie, czeskie (morawskie), niemieckie i... łużyckie. Otóż to !

Dzisiejsze Górne i Dolne Łużyce w granicach Niemiec, to nieduży, zachodni skrawek tego 
państwa, gdzie Łużyczanie istnieją jeszcze, zachowawszy swój język, mimo nieposiadania własnej 
państwowości  (wyjąwszy  krótki  okres  panowania  księcia  Derwana),  w  okolicach  Budziszyna 
(Bautzen)  [Górne  Łużyce]  i  Chociebuża  (Cottbus)  [Dolne  Łużyce].  Wedle  różnych  źródeł 
poczuwają się jeszcze jako łužiscy Serbja = Serbowie łużyccy, mieszkańcy tych ziem liczący już to 
65.000, już to wedle innych źródeł 80.000 osób. Tożsamość zachowali w większym stopniu Górni 
Łużyczanie  –  katolicy,  kultywujący  jeszcze  język,  obyczaje,  pieśni,  wydający  książki  w swym 



języku, czasopisma itd. Na Łużycach Dolnych jest z tym gorzej.

Po  tej  dygresji  wracamy  do  Łużyc  z  okresu  „kopernikańskiego”.  Otóż  wówczas  zasięg 
etniczny Łużyc sięgał znacznie dalej na zachód, a także na wschód. Śladem wschodniego zasięgu 

Łużyc są  po obecnej  polskiej  stronie 
takie  miejscowości  jak  Lipinki 
Łużyckie k/Żar (największego miasta 
w  polskiej  części  Łużyc),  Osiek 
Łużycki  k/Zgorzelca,  Dąbrowa 
Łużycka  na  zachód  od  Łęknicy  itd., 
mamy  poza  tym  takie  jeszcze 
nawiązania  jak  np.  klub  sportowy 
„Łużyce”  w  Lubaniu  Śląskim,  huta 
szkła „Łużyce” w Pieńsku n/Nysą i z 
pewnością  inne jeszcze.  Do Dolnych 
Łużyc  zaliczała  się  wówczas  cała 
Ziemia  Krośnieńskaiv .  Załączamy tu 
mapkę  zwartego  zasięgu 
serbołużyckiego  obszaru  językowego 
na  początku  XVI  wieku,  który  to 
obszar  mógł  z  pewnością  wcześniej 
występować  także  wyspowo i  sięgać 
dalej, obejmując również interesujące 
nas tereny także południowe, o czym 
świadczyłyby, jak przytoczono wyżej, 
nazwy  topograficzne,  w  tym  także 
nazwa  wsi  Koperniki  –  Köppernigk, 

położonej tuż przy etnicznej granicy czeskiej (morawskiej).

Czy łużycki obszar językowy sięgał także w okolice interesującej nas wsi Koperniki? Nazwa 
wsi  świadczyłaby  o  tym  dobitnie,  mimo  iż  ta  część  Śląska  (wedle  ówczesnego  i  dzisiejszego 
zaliczenia tych terenów) już od połowy XIII wieku była pod silnymi wpływami Czech, których 
zwierzchnictwo  uznano  po  większej  części  –  mimo  oporów  niektórych  książąt  piastowskich 
ciążących jednak ku Polsce – w I połowie XIV wieku. Ziemie te weszły wtedy w skład Korony 
Czeskiej, którą to koronę nosili jednak od r. 1310 niemieccy Luksemburgowie. Związany z tym 
masowy napływ osadników niemieckich powodował wynaradawianie,  konkretnie niemczenie,  w 
pierwszym rzędzie książąt piastowskich (nie wszystkich !), później zaś co raz szerszych warstw 
ludności słowiańskiej – polskiej i łużyckiej (czy może należałoby powiedzieć : łużyckiej i polskiej).

Jeśli  tak  się  sprawy  miały,  a  nazwisko  Coppernick  (Koppernick)  było,  podobnie  jak  ich 
nosiciele,  pochodzenia  łużyckiego,  można  z  dużą  dozą  prawdopodobieństwa  przyjąć,  iż 
Kopernikowie  byli  zniemczonymi  potomkami  Łużyczan!  Nasz  wiekowy  spór  o  polskość  czy 
niemieckość Mikołaja Kopernika stałby się więc nieistotny, ważne jednak byłoby, iż etnicznie był 
Kopernik pochodzenia słowiańskiego.

Pozostaje  jeszcze  do  rozważenia  sprawa  pochodzenia  jego  matki,  Barbary  z  domu 
Watzenrode  czy  Watzelrode  oraz  stryja  Lukasa  Watzenrode  (Watzelrode,  Waczenrode), 
późniejszego biskupa warmińskiego i opiekuna młodego Mikołaja. Badacze niemieccy dowodzą, iż 
matka  była,  podobnie jak jej  mąż Mikołaj,  pochodzenia  niemieckiego.  W dialektach płd.-niem. 



istnieje słowo „Watsche” = policzek lub prztyczek w ucho (Ohrfeige). Z kolei jednak w języku 
górnołużyckim egzystuje „wačina” = robactwo, wači” = robaczy, czy „wačok” = kufer i „wačošk” 
= bot. tasznik (capsella bursa pastoris). Jednak nazwisko Watzenrode spotyka się dość często w 
południowo-zachodnich zwłaszcza regionach Niemiec, tak więc powyższe spekulacje odnośnie do 
słowiańskiego pochodzenia nazwiska matki Mikołaja nie miałyby być może sensu, musielibyśmy 
zatem pozostać przy słowiańskim pochodzeniu Kopernika „po mieczu”.

I wreszcie „ślad” morawski: napotkałem w internecie rozprawkę wskazującą na ewentualne 
morawskie pochodzenie Kopernika. Ale brakowało tam nawiązania onomastycznego (brak bowiem 
w języku czeskim słowa odpowiadającego koprowinie -miedzi, a jest natomiast – jak rozumiem – 
do zwierzchnictwa czeskiego (zatem i morawskiego ?) nad tymi ziemiami oraz do bardzo bliskiego 
sąsiedztwa z ziemiami etnicznie zawsze czeskimi, od południa morawskimi. Do granicy etnicznej 
morawskiej jest na południe około 9 km, zaś do Kotliny Kłodzkiej, etnicznie czeskiej – na zachód - 
zwanej przez Niemców „Böhmisches Eck” a przez Czechów „Český koutek” ok. 20 km.

Czy tak czy owak pozostalibyśmy w orbicie słowiańskiego pochodzenia – przynajmniej „po 
mieczu” - Mikołaja Kopernika, wielkiego, mówiącego po niemiecku astronoma, odkrywcy układu 
heliocentrycznego, żyjącego i działającego na ziemiach Korony Polskiej i lojalnego jej obywatela.

Eligiusz Ratajczak
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