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STANISLAW ROSPOND 

MIKOŁAJ KOPERNIK - SCHOLASTYK WROCŁAWSKI 

U SW. KRZYŻA 

Związki Kopernika ze Śląskiem były niewątpliwe po mieczu: w 1396 r. 
w aktach radzieckich Krakowa zanotowano obywatela Mikołaja Koper
nika, domniemanego pradziadka astronoma: 
,,... Nicolaus Koppirnig habet ius Mikołaj Kopernik otrzymał prawo 
Dambraw fide iussit pro litera(!)" 1. obywatelstwa. Dąbrowa zań porę

czył w miejsce wymaganych świad
czeń. 

W poprzednich latach 1367, 1375, 1395 byli wymienieni inni Koperni
kowie: 1. bezimienny Kopernik, posługacz w łaźni miejskiej (,,lixa in bal
neo l}ctoris"); 2. Mikołaj Kopernik, pł�tnerz; 3. Mikołaj Kopernik, kamie
niarz. Niesłusznie identyfikuje się pradziadka Kopernika z 1396 r. z tym 
kamieniarzem z 1395 r. Poręczyciel, dostojny Dąbrowa, prawdopodobnie 
też Slązak, znany mieszczanin krakowski i późniejszy poseł królewski, 
wskazywałby, że i jego podopieczny Mikołaj Kopernik, przyjęty nazajutrz 
po Matce Boskiej Gromnicznej 1396 r. w poczet obywateli Krakowa„ był 
już poważnym i dość majętnym mieszczaninem. Jego współziomkowie 
przybyli z Kopernik pod Nysą. Byli wygnani z miasta za bójki i awantury. 
ów posługacz z łaźni skazany zosta� na chłostę za poranienie towarzysza. 
Imię Mikołaj (Nicolaus, Niclos, Niczko) powtarzało się b� często u tych, 
którzy pochodzili z Kopernik, gdzie był kościół pod wezwaniem św. Mi
kołaja. Patrocinia kościelne miały wówczas decydujący wpływ na imien
nictwo nadawane przy chrzcie. 

Czy ów Niclos Koppirnig wymieniony w 1395 r. pod „fractores lapi
dum" był identyczny z owym z 1396 r.? A może ten był raczej kupcem, 
dość zamożnym i wpływowym? Uderza niewyszczególnienie przy nim 
zawodu rękodzielniczego. Jego syn, Jan Kopernik, powiększył majątek 

1 Rkps Archiwum Wojewódzkiego Krakowa nr 1420, fol. 489 (Monumenta medii 
aevi IV, Kraków 1878, s. 152�. 
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1 JUZ częściej był wymieniany w dokumentach Krakowa jako zamożny 
obywatel miasta, plenipotent w poważnych transakcjach kupieckich i po
życzkowych. W 1433 r. wystąpił jako plenipotent i przyjaciel Jana Bank 
(Bąk) z Wrocławia, wypłacając Piotrowi z Gliwic dług tegoż Jana Bąka 
w wysokości 118 grzywien i 17 groszy. Tenże sam Jan Kopernik w 1434 r. 
mianuje Slązaka Jana ze Swidnicy (Schweidnitzera) swoim pełnomocni
kiem, a w )441 r. jest poręczycielem Piotra Bastgertha, który miał wpła
cić 60 dukatów węgierskich do skarbu na ręce podkomorzego krakow
skiego Piotra Szafrańca. 

A zatem syn miał odziedziczyć i tradycyjnie rozwijać to „rzemiosło" 
kupieckie, nie zaś jakieś rękodzielnictwo, a to założył jego ojciec, ów 
Nicolaus Koppirnig z 1396 r. Zawody były wówczas dziedziczne. Wia-. 
domo, do jakich rozmiarów rozwinął jego syn Mikołaj Kopernik, ojciec 
astronoma, ruchliwy mieszczanin krakowski i

· 
toruński, ten zawód ku

piecki pośrednika handlowego, zwłaszcza w transakcjach miedzią, spro
wadzaną Wisłą do Gdańska i za granicę. Pokrewieństwo po mieczu 
ze śląskimi Kopernikami, jedynymi w źródłach ówcze'Snych XIII-XIV

i w XV w. cytowanymi jako pochodzącymi z jedynej miejscowości 
o identycznej formie pod Nysą położonej (Koperniki, 1272 r. Coprnih!,
1284 r. Copirnik), postawiono po raz pierwszy zdecydowanie i pop�aw
nie w 1854 r. (edycja warszawska, pierwsza pomnikowa, dzieł Kopernika):

,,Otóż na Szląsku, w ziemi szczeropolskiej i w niewielkiej [? - S. R,] 
odległości od: Krakowa, tego najdawniejszego dziś znajomego siedliska 
rodziny Koperników, leży starożytna osada tegoż samego co i wielki 
nasz astronom polski nazwiska, osada często bardzo wspominana w dy
plomatach XIII wieku wydrukowanych u Stenzla 2. Epoka ta przecudnie 
do miary przypada wiadomościom naszym o Kopernikach. Można tedy 
śmiało przypuścić, iż w czasie, kiedy nadzwyczajnie mnoga ilość ludności 
rycerskiej, kupieckiej, rzemieślniczej, a nawet rolniczej z Zachodu, a oso
bliwie :re Szląska, 'Szukała chleba w Krakowie ... " 3

• 

Bardzo często Kopernikowie, niewątpliwie przybyli ze Sląska .icio Kra
kowa lub Torunia, są wspólnie wymieniani w źródłach z innymi Sląza
kami. L. A. Birkenmajer 4 również po kądzieli, od strony Waczenrodów, 
vel Weissenrodów, powiązał Kopernika ze ·S1ąskiem, ściślej z okręgiem 
świdnickim, gdzie była miejscowość Weisinrod (1243 r.), Weisinrode 

2 G. S te n ze 1, Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittel

alter, Wrocław 1845, s. 56, 104. 
3 J. Ba rt os ze w i cz, Zyciorys Mikołaja Kopernika (Opera. Dzieła. War-

szawa 1854). 

4 L. A. Bi r k en maje r, Stromata Copernicana, Kraków 1924, s. 1-49 (rozdz. 

Pochodzenie Kopernika po matce. Scholasteria wrocławska św. Krzyża). 
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(1283 r.), Waczinrode (1289 r.), potem niem. Weizenrodau (dziś pol. 
Pszenno). 

„Jan komes na Wierzbnej (Wtirben) w celu melioracji swoich dóbr 
oddaje 1234 r. swój dziedziczny majątek We.isinrod pod Świdnicą swo
jemu domownikowi (familiaris), sołtysowi Arnoldowi na lokację według 
prawa średzkiego. Jako świadkowie figurują w tym dokumencie włodarz 
(wlodarius) W:ojtko, notariusz Bogusław i inni".· 

Ten możny ród szlachecki z pewnością z pochodzenia był porski, gdyż 
miejscowość Weisinrod(e), tak notowana w źródłach, nie zawsze orygina
łowych, była prawdopodobnie kancelaryjnym tłumaczeniem, zgermanizo
waniem pierwotnej polskiej osady: Biała lub Biela. W pobliżu leżała 
miejscowość Biała lub Biela (1193 r. Beala, 1223 r. Belaw, też Klein 
Bela). Była zatem druga miejscowość jak gdyby Gross Bielau, czyli po 
prostu „większa", pierwotna Biała, przetłumaczona z chwilą przybycia 
pewnej liczby kolonistów niemieckich do niej na Weissinrod(e) (weiss 
'biały' + niem. rode, roden 'karczować'). 

Dialektalne zmiany śląsko-niemieckie w pisowni i fonetyce tej nazwy 
tłumaczą jasno dal:sze zapisy: Weizinrode 1307 r., Waczinrode, Wacin
rodt itp. Gdy ten ród przeniósł się do Torunia (też wielu było Weisen
rodów-W aczenrodów we Wrocławiu i Ziębicach), również był zapisy
wany różnie, stosownie do dią.lektu „mittelhochdeutsch" (średnio-gór
ne-niemiecki) i „ostmitteldeutsch" (wschodnie-średnio-niemiecki}, tj. 
z wymianą e, ei--+ a, s--+ c (pisane z, cz, tz) oraz z pisownią dt 5• 

Rzecz znamienna, że astronom pisząc w 1539. r. do biskupa Dantyszka 
o swoim wuju Łukaszu, posiadał - widocznie za tradycją rodzinną
matki - utrwalone poczucie odmiejscowego i być może śląskiego vodo
wodu swojej matki:
,, ... quondam Lucas a Waczelrodt 
R. D. V. praedecessor, avunculus 
meus ... " 

... niegdyś Łukasz z W aczelrodt po
przednik Waszej Przewielebności, 
a mój wuj ... (por. fotografia). 

Określnik łaciński a = de (= polskie z) informuje j,ednocześnri.e o od-
miejscowym nazwisku W•aczenrodów. 

Oba rodowody genealogiczne: opoh;ki i dolnośląski, są nieodzownym 
tłem dla szczegółowych rozważań" o scho1asterii wrocławskiej Mikołaja 
Kopernika: 

s K. We i n h o 1 d, Mittelhochdeutsche G1·ammatik, Padeborn 1883, s . .150, 206; 
W. J u n g a n d r e a s, Zur Geschichte der schlesischen Mundart im Mittelalter,

Wrocław 1937, s. 172-176, 283; S. Ro s p ond, Mikołaj Kopernik. Studium języ

kowe o rodowodzie i narodowości, Opole 1973 (rozdz. 7 Kopernik - Slązak też
po matce).
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Mikołaj Kopernik 1396 r., pradziad 
-1, Jan Kopernik 1433 r. i nn., dziadek 
-1, Mikołaj Kopernik 1448 r., 1454 r. i nn., obywatel Krakowa 

dzieci: \ 
1. Andrzej

J i potem Torunia, ojciec 
I 2. Barbara I 3. Katarzyna

kanonik warmiński ksieni klasztoru żona obywatela 
krakowskiego 

dzieci: j 

Weisenrodowie lub Waczenrodowie (śląscy) 
+ Waczenrodowie lub Weizenrodowie (toruńscy) 
-1, Lucas Watzelrode, zm. 1462 r. 

I 

I 4. Mikołaj
astronom 

1. Krystyna, zm. przed 2. 
1502 r., żona Tiede:manna von Allen 

Barbara, żona 3.Łukasz 1447-1512,
Mikołaja K., 
ma,tka astronoma 

biskup warmiński 

Na tle tych podwójnych - po mieczu oraz po kądzieli - powiązań 
genealogicznych astronoma ze Sląskiem łatwiej zrozumiemy i skomentu
jemy poniższe dwa dokumenty, które określają astronoma jako „schola
sticus S. Crucis Vratislaviensis": 

1. Luigi Napoleone Cittadella 6 odnalazł w 1876 r. w Ferrarze doku
ment o promocji Kopernika na doktora prawa kanonicznego: ,,Venera
bilis ac doctissimus vir dominus Nicolaus Copernich de Prussia, Cano
nicus Varmiensis et scholasticus ecclesie S. Crucis Vratislaviensis, qui 
studuit Bononie et Padue, fuit aprobatus in Jure canonico ... " 

2. Po drugiej wojnie światowej dr Erice Rigoni odnalazła w Archi
wum Państwowym w Pa:d,wie najwcześniejszy autograf Kopernika z 1503 r. 
U notariusza Stefana Venturato Kopernik urzędowo, w obecności dwóch 
świadków, kolegów ze studiów padewskich, wyznacza plenipotentów swo
jej scholasterii wrocławskiej u Sw. Krzyża: 

„Ego Nicola us Copernik, canonicus V armiensis et scholasticus ecclesis 
s. Crucis Vratislaviensis citra etc., constituo procuratores spectabilem

6 Por. B. B o n c o mp a g n i, w: Atti dell' Accademia Pontificia dei nuovi Lince i, 
R-0ma il.877, s. 341; L. A. Bi r k en m aj er, Mikołaj Kopernik, część 1: Studia i mateńały. Kraków 1900, s. 151, przyp. 2, 463. 
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virum dominum Apicium Colo, cancelarium et canonicum ecclesie Vrati
slaviensis, et Michaelem Jode, canonicum eiusdem ecclesie Vratislaviensis, 
ad accippiendam possessionem dicte scholasterie mihi nuper collate et 
quecumque allia etc. cum potestate substituendi. Presentibus venerabili 
domino Leonardo Redinger Pataviensis diocesis et Nicolao Monsterberg 
Vladislaviensis diocesis testibus". Nieco niżej inną ręką, tj. notariusza 
wpisano: ,,accipiendum, acceptandum et recipiendum tenutam et corpo
ralem realem, et actualem possessionem ipsius scholasteriae sibi nuper 
collate et ad prosequendum. 

1503 die martis X Januarii in cancelaria episcopali. In prothocollo 
c. 37, 1502" 7. 

Podajemy niżej tłumaczenie polskie tego dokumentu, bardzo ważnego,
choćby z uwagi na autografową, własnoręczną kopernikowską pisownię
Copernik, czyli niemal idealnie oddającą polskie brzmienie i polski usus
graficzny tego nazwiska. Jedynie nagłosowe C = K jest zastosowaniem
latynizacyjnego sposobu, stale przez Kopernika stosowanego w autogra
fach: Copernic, Copernicus itp.

,,Ja Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński i scholastyk kościoła Św. 
Krzyża we Wrocławiu etc. ustanawiam jako plenipotentów: dostojnego 
męża, pana Apiciusa Kolo, kanclerza i kanonika kościoła wrocławskieg"o 
oraz Michała Jode, kanonika tegoż kościoła wrocławskiego [katedry] dp 
podejmowania beneficium wymienionej scholasterii mnie niedawno na
danej i jakiekolwiek inne etc. z mocą substytucji. W obecności świadków 
dostojnego pana Leonarda Redingera z diecezji passawskiej i Mikołaja 
(z) Monsterberg, z diecezji włocławskiej".

Należy nadmienić nieobojętny szczegół dla problemu narodowości
astronoma, że nigdy nie podpisał się „z niemiecka" (Koppernigk, Kopper
nick itp.), jak to z jego nazwiskiem czynili jego przyjaciele z kapituły 
fromborskiej i inni. .Ten najwcześniejszy autograf z wpisem własnoręcz
nym Copernik i następne (por. Copernicus w De revolutionibus) odbiega 
zdecydowanie - jako polski usus graficzny, nieco w �głosowym C = K 
zlatynizowany - od takich zgermanizowanych form jak: Coppernick, 
Kopperlingk itp. W okresie pobytu we Fromborku nabył astronom pod 
wpływem kancelarii tamtejszej podwójne -pp- (Coppemic, Coppernicus), 
ale od 1533 r. (sporadycznie też wcześniej: 1524 r., 1529 r.) systematycz
nie aż do końca życia powrócił do pierwotnej własnej pisowni przez 
pojedyncze p: Copernicus. 

W dyplomie doktorskim z 1503 r. wpisano go też „z niemiecka" Co-

1 Por. E. R i g o  n i, Un autografo di NiccoZó Copemico (Archivio Veneto. Anno 
LX.XXI, V Serie, N. 83-84, Venezia 1952, s. 147-160); H. Sc hm a uch, Des 

Kopernikus Beziehungen zu Scn.Zesien (Archiv ftir schlesische Kirchengeschichte 
XIII, 1955, s. 138 i nn.). 

2 - Sobótka 2 73 
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pernich (eh= k), a w albumie Natio Germanorum całkowicie po nie
miecku, też z przyrostkiem niemieckim - linek (Kopperlinck). W kance
larii papieskiej 29 XI 1508 za Juliusza II wydano zezwolenie na dalsze 
zachowanie tej scholasterii „dilecto filio Nicolao Copperinck, scolastico 
ecclesie sancte Crucis Wratislauiensis" s. A zatem i w kurii rzymskiej 
wbrew osobistej, niegermanizacyjnej pisowni nosiciela nazwiska Kopernik 
były przeróżne „wykrętasy" z jego nazwiskiem. Zastanawiająca rzecz, 
że on jej nie ulegał! 

Oba autografy Kopernikowskie i jeszcze inne wzmianki o jego kontak
tach z Wrocławiem wskazują, że być może w przejeździe z Fromborka 
do Włoch zwiedził to miasto, które wspomagało go w kosztownych stu
diach zagranicznych, dzięki uzyskaniu beneficium u św. Krzyża. L. A. 
Birkenmajer nie wykluczał, że Kopernik w jesieni 1501 r. przy drugiej 
podróży z Fromborka do Włoch odwiedził Wrocław, odbierając osobiście 
to beneficium. W świetle tego dokumentu z 10 I 1503 r. (,,niedawno" 
otrzymał tę prebendę wrocławską, czyli z końcem 1502 r., nie zaś 
w 1501 r.) należy przesunąć datę objęcia scholasterii, ale to nie wyklu
cza, że w latach 1496-1503 (wyjazdy i pobyt we Włoszech) mógł astro
nom zawadzić o Wrocław. Była to przecież naturalna droga handlowa 
prowadząca z Prus Wschodnich poprzez Wrocław do Włoch. 

O żywych jego kontaktach z wrocławianami świadczą wzmianki w ko
respondencji jego i przyjaciół: 

1. ,,Accepi - pisał astronom - his diebus ex Vratislavia novitates".
2. Kustosz kapituły wrocławskiej dr Johannes Tressler (Dressler) pi

sał do biskupa Dantyszka 16 V 1538 r.: ,,dominus doctor Nicolaus Copper
nic ... " (jakoby zrezygnował z tej scholasterii na rzecz tego kustosza kapi
tuły wrocławskiej) 9. 

Z tego wynikałoby, że Kopernik od końca 1502 r. do 1538 r. piastował 
scholasterię wrocławską. Czy rzeczywiście w przejeździe do Włoch ra
zem z bratem Andrzejem i przyjacielem Bernardem Scultetusem odwie
dził Wrocław w 1501 r.? 

,,Wyruszyli jednocześnie »najpóźniej z początkiem września w towa
rzystwie Bernarda Sculteta tym razem przez Wrocław«, gdzie Scultet 
»miał do załatwienia jakieś sprawy pieniężne, a nasz astronom miał objąć
świeżo otrzymaną kanonię scholastyka św. Krzyża« - odwieczne dzie
dzictwo śląskich Watzenrodów. Wrocław leżał na głównej drodze z Prus

s H. Sc hm a uc h, Neue Funde zum Lebenslauf des Coppernicus (Zeitschrift 
fiir die Geschichte und Allerlumskunde Ermlands XXVIII, 1943, s. 53 i nn.). 

9 F. Hip 1 e r. Spici!egium Copernicanum, Braniewo 1873, s. 199, 287; te n że, 
Nikolaus Kopernikus und Martin Luther (Zeitschrift fiir die Geschichte und Alter
tumskunde Ermlands IV, 1869, s. 519, przyp. 917). Oryginał znajduje się w Bibl.
Uniw.'Uppsala, sygn. Cod. Ups. II, fol. 64. 
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do Italii. Prowadziła ona dalej przez Lipsk, Norymbergę i przełęcz Bren
neru. Wydaje się więc ·prawdopodobne, że Kopernikowie obrali tę właś
nie drogę, korzystając z okazji poznania innego kraju i ludzi" 10. 

Nadmienić jeszcze należy, że do jego wiernych przyjaciół należał Dol
noślązak ze Środy śląskiej (łac. Novum forum, dawniej Nowy Targ) 
Laurentius Corvinus, wybitny humanista, uczeń Celtesa, miłośnik Polski 
i Krakowa: 

Ta mężów piernia karmi żyzna, wielka 
Rosłych i pięRnych, jak te, których Odry. 
lub Wisły fale podmywają stopy, 
Dęby wyniosłe. 

(Oda łacińska na cześć Polski i Krakowa, zespalająca 
dwie polskie rzeki: Odrę i Wisłę). 

Pierwsza drukowana praca Kopernika Theophilacti scholastici Simo

cattae epistolae morales, rurales et amatoriae (Listy Symokatty), druk Hal
lera, Kraków 1509, uświetniona została wierszem Korwina, który opuścił 
Toruń, stając się pierwszym pisarzem miejskim Wrocławia 11

: 

,,Czwartego dnia przyjął ich Śląsk [W�wrzyńca i jego żonę Annę, któ
ra tęskniąc za rodzinnym Wrocławiem spowodowałia powrót do Wrocła
wia - S. R.] łagodnym powiewem powietrza i nieba przyjaźniejszym ... 
Wkrótce ujrzeli na najwyższym wzgórzu, we mgle, ciemne szczyty wy
biegającej wieży. Z wolna odsłaniał: się Wrocław, którego wysokie gma
chy sięgają prawie stref Księżyca". Był to przekład łaciński astronoma 
z oryginału greckiego 12• 

Archiwistka włoska E. Rigoni nie ukrywa swoich naukowych przeko-
nań o polskości Kopernika, pisząc „il grande polacco", ,,maestro polacco", 
„canonico polacco". To jednak d,t'!nerwowalo kopernikologa niemieckiego 
H. Schmaucha, który uważał: Kopernika-za Niemca. Bez żadnych ogró
dek tytułował: swoje prace kopernikańskie: Nicolaus Coppernicus ein
Deutscher 1s.

Co do pełnomocników wymienionych w autografie Kopernika pisał 

10 J. W as i uty ń s k i, Kopernik. Twórca nowego nieba, Warszawa 1938, s. 128. 
11 G. B a u c h, Laurentius Corvinus, der Bresiauer Stadtschreiber und Humanist

(Zeitschrift de.s Vereins fur Geschichte Schlesiens, t. XjVII, s. 230-302). 

1� Por. przekład polski w wydaniu warszawskim De revolutionibus, 1854; wy
danie facsimile (tekst grecki i łaciński) oprac. R. Gansiniec, (tekst polski) J. Paran
dowski, Warszawa 1923. 

13 W: Jomsburg I, Leipzig 1937, s. 167-191; te u ż e, Nikolaus Coppernicus, 

Herkunft und Deutsch.tum seiner Familie (Ermland meine Heimat. Heimatbeilage der 
„Warmia", Heilsberg 1938, nr 8, s. 30-31); t e  n ż e, Nikolaus Kopernikus deutsche 

Art und Abstammung (Nikolaus Kopernikus, Mtinchen 1943, s. 61-95, 31-3--318). 
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G. Zimmermann 14, a my dodajemy, że Apicius Colo = Koło (polskie na
zwisko; można by też czytać Czoło).

Beneficium wrocławskie rzuca nowe światło na stosunki Kopernika 
ze Śląskiem. Najprawdopodobniej uzyskał je przez wuja Łukasza Wa
czenrodego, gdyż tenże umiał wysunąć pradawne koligacje Waczenrodów 
toruńskich z dolnośląskimi. 

Należy jeszcze nadmienić, że kilku Koperników śląskich o imieniu 
polskim Stanisław piastowało jakieś beneficium u św. Krzyża we Wro
cławiu: 

1. Stanislaus Nicolai de Koppernick, altarysta ecclesie s. Crucis Wra
tisl. 4 V 1383 r. Stanisław Mikołaja (syn) z Kopernik, altarysta kościoła 
Sw. Krzyża we Wrocławiu został wymieniony przez historyków nie
mieckich 1s. 

2. Stanislaus Koppernik, mansionarius (12 V 1417), czyli mansjonarz
w tym kościele 1s. 

3. Stanislaus Czawdener alias Coppernik (7 IV 1425 r.), mansjonarz
tej kolegiaty u Sw. Krzyża i wikary katedralny 11. 

A zatem trzykrotnie powtarza się imię polskie Stanisław. Związek 
tych duchownych wrocławskich z rodzinnymi Kopernikami jest oczywi
sty, choćby w postaci jeszcze określnika de Koppernick zachowanego 
w 1383 r. 

Słusznie uwrażliwił się L. A. Birkenmajer na te fakty, tylko niektóre 
wówczas jemu znane, pisząc: 

„W jakimś związku z poprzednimi naszymi wywodami pozostaje 
okoliczność, bądź co bądź dość osobliwa, że mianowicie oprócz całej gro
madki Waczenrodów, dzierżących prelatury albo kanonie wrocławskiego 
kościoła św. Krzyża, także kilku Koperników zajmowało, współcześnie 
i później, różne prebendy duchowne w tej samej kolegiacie ... Czy by ta 
osobliwsza wspólnota miała być·tylko »przypadkowa«, czyli też mieliśmy 
tu jakąś nieznaną tego objawu przyczynę ... nie umiemy obecnie rozstrzy
gnąć" 1s. 

Ten przedstawiciel nauk ścisłych był nadzwyczaj metodyczny i wrażli
wy na różne fakty źródłowe, nawet filologiczne i językoznawcze. Z pew-

14 G. Z i m m e r m a n n, Das Breslauer Domkapitel im Ęeitalter der Reforma

tion und Gegenreformation, Weimar 1938, s. 211.1 i nn., 3,18 i nn. 
16 A. K n obl i c h w: ,,Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte und Altertums

kunde Schlesiens", R. VII, 1867, s. 184; Hi p l e  r, Spicilegium Copernicaniim, s. 294. 
1s J. H e y n e, Documentierte Geschichte des Bisthums Breslau, t. Il. Wrocław

1864, s. 635; Hi pl e r, Nikolaus Kopernikus und Martin Luther, s. 45. 

17 G. Be n d e r, Heimat und Volkstum der Familie Koppernigk (Coppernicus) 

(Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. J{zyilI, Wrocław 1920, 

s. 11).
ie B i r k e n m a j e r, Stromata Copernicana, s. 48--49.
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nosc1ą nie była zatem ta prebenda wrocławska przypadkowa! Może jed
nak ujawnią się jakieś nowe archiwalne źródła. To umożliwi uściślić 
powyższe wnioskowanie na temat szerszy pt. Mikołaj Kopernik a Śląsk. 

MIKOŁAJ KOPERNIK - SCHOLASTIKUS BEi DER HL. KREUZKffiCHE 

IN WROCŁAW 

Zwei in Italien entdeckte Dokumente informieren eindeutig dariiber, dass 
Kopernik Scholastikus bei der Kreuzkirche in Wrocław war: 

1. sein Doktordiplom im kanonischen Recht in Ferrara vom 31. Mai 1503
,, ... scholasticus ecclesie S. Crucis Vratislaviensis"; 

2. eine vom Astronomen eigenhandig in Padua geschriebene Notariatsakte mit
dem Da tum 10. Janu'ar 1503: ,,Ego Nicolaus Copernik, canonicus V.armiensis et.
scholasticus ecclesie S. Crucis Vratislaviensis". 

Aus der erhalten gebliebenen Korrespondenz, in der Kopernik erwahnt worden 
ist (Brief des Kustos des Domkapitels zu Wrocław, Dr. Jan Tresslers od. Dresslers 
vom 16.5.1538 an den Bischof Dantyszek), ginge hervor, dass Kopernik die Pfrtinde 
bis zu jener Zeit besessen hatte. Im Jahre 1538 sollte er namlich dieses Amt 
zugunsten des genannten Kustos aufgeben. 

Das Studium in Italien war kostspielig (Kopernik verweilte dort zwei Mal). 
Der unternehmungslustige Onkel, Lukas Watzenrode, Bischof von Warmia, besorgte 
ihm dieses Benefizium, indem er die Verwandschaften der Familie Watzenrode 
miltterHcherseits mit Schlesien, genauer gesagt mit der Kollegiatkirche zum Hl. Kreuz 
in Wrocław, ausnutzte. So mancher Kopernik (Stanisław) war Altarist oder Mans
jonar bei dieser Kirche. 

Es ist also wahrscheinlich, dass Kopernik, besonders unterwegs nach Italien, 
Wrocław besucht hatte, denn der ktirzeste Weg nach Italien fuhrte aus Preussen 
durch Wroclaw-LeLp"zig und den Brennerpass. 

Mit Unrecht werden diese Beziehungen des Astronomen mit Schlesien von den 
Kopernik-Biographen, und auch das nicht von allen, nur am Rande erwahnt. 

' 




