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JÓZEF LESZCZYŃSKI 

SLĄSKI KRĄG MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W świetle dotychczasowych badań śląski rodowód ,naszego wielkiego 
astronoma zdaje się nie podlegać dyskusji. Według nowszej i najnowszej 
literatury przedmiotu gniazdem rodowym jego przodków była polska wieś 
Koperniki położona w ziemi nyskiej, na południe od Nysy i Otmuchowa. 
Od jej nazwy cały ród, przyjął nazwisko. Z wsią tą wiąże się również kwe
stia tak przecież często występującego w rodzinie Koperników imienia Mi
kołaj. W Kopernikach bowiem znajdował się kościół parafialny pod we
zwaniem Sw. Mikołaja i dla zaskarbienia sobie laski tego patrona parafii 
niemowlętom płci męskiej nadawano przy chrzcie jego imię. Później weszło 
ono do tradycji rodzinnej Koperników. 

W drugiej połowie XIV w. rozpoczął się exodus Koperników z rodo
wego gniazda do różnych miast śląskich, małopolskich, pruskich, a nawet 
północnoniemieckich. Najpierw pojawili się oni w Krakowie (od 1367 r.), 
potem w Toruniu i Wrocławiu (około 1400 r.), w końcu z początkiem 
XV w. w Olkuszu, Ząbkowicach Sląskich i starosłowiańskim Zgorzelcu 
(dziś Brandenburg w NRD). Nasz wielki astronom pochodził z krakowskiej 
linii Koperników, a jego ojciec, również Mikołaj, zamożny kupiec kra-

\ kowski, przeniósł się do Torunia dopiero w czasie wojny trzynastoletniej 
(przed 1458 r.). Tu poślubił córkę bogatego patrycjusza toruńskiego Łu
kasza Watzenrodego, Barbarę, i z tego związku urodził się 19 II 1473 r. 
Mikołaj junior 1. 

Wiele czynników zdaje się potwierdzać słuszność hipotezy, że i Watzen
rodowie przywędrowali do Torunia nie - jak dawniej przypuszczano -
z Westfalii, Hesji czy Meklemburgii, lecz ze Sląska, a ich gniazdem rodo-

1 Por. np. G. Be n d e r, Heimat und Volkstum der Familie Koppernigk (Cop

pernicus) (Darstellungen und Quellen zur schlesi.schen Geschichte, t. XXVII, Wro
cław 1920, s. 10 n.); K. Lor e n  z, Die Kopperniks und ihre Neisser Heimat (Der 

· Oberschlesier, R. XX, 1938, nr 7, ,s. 404 n.); H. Sc h m  a u c h, Neues zu1· Copper

nikus Forschung (Zeitschrift fur Geschichte Ermlands, R. X.XVI, 1,936, s. 638);
E. Ryb k a, Cztery wieki rozwoju myśli kopernikańskiej, Warszawa 1972, s. 56,
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wym miała być wieś Pszenno (niemiecka nazwa: Weizenrodau) w pobliżu 
Świdnicy 2• Jeśli ta hipoteza jest w pełni słuszna, nasz wielki astronom 
miałby rodowód śląski nie tylko po mieczu, ale i po kądzieli. 

Nie wiadomo, czy Mikołaj Kopernik był kiedykolwiek na Śląsku, mimo 
że co najmniej od ostatnich miesięcy 1502 do 1538 r. no'Sil on tytuł scho
lastyka przy kolegiacie św. Krzyża we Wrocławiu. Scholasteria ta była 
jednak typowym dla stosunków średniowiecznych beneficium, które da
wało obdarzonemu nim tytuł i dochody, ale nie wymagało jego obecności 
na miejscu. W zarządzaniu beneficium mógł się on wyręczyć plenipqten
tami i mamy dziś dowody, że Kopernik już na początku 1503 r. skorzystał 
z tej możliwości. Nie można wszakże wykluczyć, aczkolwiek nie posia
damy na to na razie najmniejszego dowodu źródłowego, że w czasie dwu
krotnej podróży _na studia do Włoch lub w drodze powrotnej z nich 
(1496-1503) Kopernik mógł przejeżdżać przez prowincję śląską. Wszak 
przez jej stolicę - Wrocław, a dalej przez Lipsk, Norymbergę i przełęcz 
Brenneru wiodła główna droga z Pomorza wschodniego do słon�cznej 
Italii. Czyż.by młody adept astronomii z niej nie skorzystał? Nie odrzuca 
się też możliwości, że odwia'dzil Śląsk i później, ale tylko przed końcem 
1510 r., gdyż od tego czasu nie opuszczał już w zasadzie granic Prus a. 

Jeśli kwestia śląskiego rodowodu i pobytu astronoma z Fromborka na 
Śląsku pozostaje nadal w sferze hipotez i przypuszczeń, to najmniejszych 
wątpliwości nie budzi doniosła rola, jaką w jego życiu i w propagowa
niu stworzonej przez niego teorii budowy świata odegrali Ślązacy. Wśród 
krakowskich profesorów Mikołaja Kopernika znajdował się m. in. Jan 
z Głogowa (około 1445-1507), matematyk, astronom, astrolog, lekarz, 
filozof i teolog, który wprawdzie do końca życia stał na stanowisku tra
dycyjnego geocentryzmu, ale jednocześnie oficjalnie gtosił, że „słońce 
jest najdostojniejszą planetą, więc jej wpływ jest szlachetniejszy. · Ta 
planeta jest godniejsza, rządzi wszystkimi ruchami, kieruje nimi i mierzy. 
Słońce jest godniejsze od pozostałych gwiazd i planet". Słowa te - jak 
stwierdza E. Rybka - mogły „w krytycznym umyśle Kopernika wywołac 
refleksję, czy nie słuszniej byłoby przenieść, środek świata do tego »naj
godniejszego« ciała i szukać wtedy rozwiązania wielu trudnych zadań, 
których ani w koncepcji ruchów homocentrycznych sfer, ani w ruchach 
po ekscentrykach i epicyklach rozwiązać się nie dało," 4. 

2 L. A. B i r k e n  maj er, Stromata Copernicana. Studia, poszukiwania i ma

te1·ialy biograficzne, Kraków 1924, s. 1--49; H. Sc hm a uch, Des Kopernikus Be

ziehungen zu Schlesien (Ar<:hiv fur S<:hlesis<:he Kirchengeschichte, R. XIII, 'l:955,
s. 139).

3 S <: hm a uch, Des Kopernikus ... , s. 138-156; J. W as i uty ń s ki, Kopernik.

Twórca nowego nieba, Warszawa 1938, s. 128. 
4 Rybka, op. cit., s. 66-67; B i r k en maj er, op. cit., s. 103 n. 
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W 1493 r. Mikołaj Kopernik uczęszczał w Krakowie na wykłady in
nego jeszcze Slązaka, Michała z Wrocławia (zm. około 1534 r.), teologa, 

filozofa, matematyka, astronoma i muzykologa. Ich przedmiot stanowiły 
napisane jeszcze w 1482 r. przez Wojciecha z Brudzewa „Tabulae reso
lutae pro suppotandi's motibus oorporum caelestium", zaopatrzone jednak 
w cenny; twórczy komentarz napisany przez Michała z Wrocławia 5• 

Gdy zaś po studiach krakowskich i włoskich w umyśle Kopernika za
częła dojrzewać w najogólniejszych zarysach koncepcja heliocentrycznej 
budowy świata i gdy został przez niego najprawdopodobniej około 1507 
lub 1508 r. napisany i w odpisach rozesłany po przyjaciołach słynny 
,,Commentariolus" (,,Komentarzyk"), zawierający w zwięzłej formie pod
stawowe założenia tej teorii oraz opis biegu poszczególnych planet, ale 
jeszcze bez obliczeń matematycznych, a więc „w podstawowych zrębach 

całą genialną koncepcję nowego systemu" s, nie kto inny, a właśnie syn 
ziemi śląskiej był pierwszym, który sławił piórem to odkrycie. Był nim 

Wawrzyniec Corvinus Raabe (około 1465-1527), syn zamożnego kuśnierza 
i patrycjusza z Srody Sląskiej, wychowanek Wszechnicy Krakowskiej 
i przez kilka lat jej profesor, uczeń i przyjaciel Konrada Celtisa, członek 
humanistycznego towarzystwa „Sodalitas litteraria Vistulana", wybitny 
humanista śląski, poeta, filolog i geograf, autor wydanego w 1496 r. 
opisu świata (kosmografii), wierny przyjaciel Polski i Polaków 7• 

W 1506 r. Corvinus objął stanowisko pisarza miejskiego w Toruniu 

i odnowił tam z Kopernikiem zadzierzgniętą jeszcze w Krakowie serdecz
ną przyjaźń. Gdy w 1508 r. otworzyły się przed nim możliwości objęcia 
funkcji pierwszego pisarza wrocławskiej rady miejskiej, powrócił do sto
licy nadodrzańskiej, zabierając ze sobą przekład Listów Teofilakta z Sy

mokatty z języka greckiego na łaciński, sporządzony przez przyjaciela. 
Za wstawiennictwem Corvinusa, który był już autorem o ustalonej marce 
na rynku wydawniczym, Listy te, stanowiące pierwszy w ogóle w Polsce 
przekład z języka greckiego na łaciński, zostały wydane w krakowskiej 
oficynie Hallera w 1509 r. Corvinus zaopatrzył to wydawnictwo w elegię 
wstępną, w której nie tylko polecał czytelnikowi Listy Teofilakta z Sy

mokatty, ale sławił też biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrodego 

s Bi r k en ma je r, op. cit., s. 134; t e  n że, Mikołaj Kopernik, cz. I - Studia 
nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne, Kraków 1900, s. 58. 

6 W. B i.11 i g, Rewolucja kopernikańska na tle epoki (M ikołaj Kopernik. S zkice

monograficzne pod red. Józefa Hurw icza, Wars za wa 1965, s. 63); Bi r k en maj e r, 
Mikołaj Kopernik ... , s. 3·50-388. 

7 Por. jego życiorys w Polskim słowniku biograficznym, t. !IV, s. 96-98; G. 

Ba u c h, Laurentius Corvinus der BresZauer Stadtschreiber und Humanist (Zeit

schrift d es Vereins fur Geschichte Schles i ens. R. XVII, 1883, s. 230 n.). 
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i jego siostrzeńca. Chwaląc młodego astronoma, zwrócił w poetyckiej for
mie uwagę na jego odkrycie astronomiczne. W elegii bowiem czytamy: 

„Przy Eneaszu [tj. biskupie - J. L.] jak wierny Achates, mąż 
przy nim światły, 

Tego dzieła z greckiego tłumacz na język łaciński, 
On kisiężyca ruch szybki, słońca bratniego, gwiazd drogi 
Śledzi i opisuje ich biegi w niebios ogromie, 
Wszechmożnego wspaniały twór, t a  _k ż e  z j a w i s  k p r z y  c z y n y 
On na podziwu godnych umie objaśniać zasadach" s. 

Wieloletnia, głęboka przyjaźń łączyła Kopernika z Janepi Benedyktem 
Solfą (1483-1564), wychowankiem W.szechnicy Krakowskiej, pochodzącym 
z położonego na pograniczu śląsko-dolnołużyckim miasteczka Trzebiel, 
lekarzem nadwornym królów Zygmunta I Starego i Zugmunta II Augusta, 
autorem kilku nowatorskich w Polsce i w Europie traktatów medycznych, 
m. in. o dżumie, kile i potach angielskich, humanistą o nieprzeciętnych
walorach intelektualnych i szerokich zainteresowaniach historycznych,
filologicznych i filozoficznych, duchownym, człowiekiem wpływowym
i ustosunkowanym, ulubieńcem podkanclerzego Piotra Tomickiego, prote
gowanym później przez kanclerza Samuela Maciejowskiego i hetmana
Jana Tarnowskiego, powiązanym wielorakimi nićmi z prowincją śląską,
szczególnie z jej stolicą Wrocławiem. Od 1533 r. był bowiem kanonikiem
przy kolegiacie głogowskiej, od 1538 r. kanonikiem przy katedrze wro
cławskiej i po Koperniku scholastykiem przy kolegiacie św. Krzyża we
Wrocławiu, a od 1546 r. także jej dziekanem o.

a Teofilakt z Symokatty, Listy, tłumaczył z języka greckiego na łaciński Mikołaj 
Kopernik, Warszawa 1953; elegia Corvinusa w tłumaczeniu Ludwika Hieronima 
Morstina, s. 132. Por. też Przedmowę R. Gansińca, s. X.V, oraz H. B a r y  c z, Slą

zacy na Uniwersytecie Jagiellońskim od XV-XVIII w., Katowice 1935, s. 17; t e  n
ż e, Slązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle polsko-śląskich związków w prze

szłości (Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, t. II, Dzieje - Kultura, Wrocław
Warszawa 1948, s. 534-536; B. L e ś n o d o  r s k i, Niektóre elementy założeń po

znawczych Kopernika (Odrodzenie w Polsce, t. II - Historia nauki, Warszawa 1956, 
s. 79); t e n ż e, Kopernik - humanista {Mikołaj Kopernik. Szkice monograficzne ... ,
s. 272). Interesujący nas fragment elegii Corvinusa w oryginale łacińskim brzmi:

,,Huic vir doctus adest Enee ut fidus achates: 
Hoc opus ex greco in verba latina trahens 

Qui celerem lune cursum alternosque meatus 
Fratris; (!Um profugis tractat et astra glebis 

Mirandum omnipotentis opus: rerumque latentes 
Causas: scit miris querere principiis". 

9 B i  r k e n  m a j  e r, Mikołaj Kopernik ... , s. 481 n.; St. K o ś  m i  ń s·k i, Słow
nik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 470-471; W. K o ż u s z e k, Jan Benedykt 

Solfa - lekarz polskiego Odrodzenia, Wrocław 1966, s. 11 n.; H. Z i n s, W kręgu 
Mikołaja Kopernika, Lublin 1966, s. 2&1-'262; H. S c  h m  a u c h, Um Nikolaus 
Coppernicus, Studien zur Geschichte des Preussenlandes, Marburg 1963, s. 424. 
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Przyjaźń Solfy z Kopernikiem datuje się co najmniej od 1518 r., a mo
że nawet i z okresu wcześniejszego . .Interesujący się żywo astronomią 
Solfa na długo przed ukazaniem się fundamentalnego dzieła Kopernika 
De revolutionibus orbium coelestium zapoznał się z jego teorią heliocen
tryczną, zapewne z ust samego jej twórcy, i- jak się zdaje - stał się jej 
gorliwym wyznawcą. Zdaniem niektórych uczonych właśnie od Solfy 
dowiedział się o odkryciu astronoma z Fromborka uczony włoski Coelio 
Calcagnini, bawiący w 1518 r. w związku ze ślubem Zygmunta I z Boną 
Sforza na dworze krakowskim, i wiadomość tę wykorzystał później do na
pisania dziełka o ruchomości ziemi. Właśnie z tego powodu przez pewien 
czas Calcagniniemu dawano pierwszeństwo w. stworzeniu teorii heliocen
trycznej 10. 

Solfa utrzymywał z naszym wielkim astronomem ożywioną łączność 
korespondencyjną, choć wymieniane między nimi listy nie dochowały się 
do naszych czasów. Ze jednak na pewno istniały, świadczą niedwuznacznie 
wzmianki w korespondencji Kopernika z księciem pruskim Albrechtem 
Hohenzollernem. Ponadto Solfa miał wspólnie z Kopernikiem, zajmującym 
się przecież także medycyną, leczyć w 1526 r. w Gdańsku jakąś bliżej nie 
określoną osobistość, a potem i biskupa warmińskiego Maurycego Ferbera, 
chorującego na kolkę, pddagrę, kiamienie żółciowe i być może nerkowe 11

• 

Według nader ostrożnie sformułowanych i obwarowanych całym szere
giem zastrzeżeń przypuszczeń L. A. Birkenmajera nie jest wcale wyklu
czone, że w 1543 r. Solfa znajdował się przy łożu umierającego Kopernika. 
Cóż bowiem mogło skłonić nadwornego lekarza królewskiego do podróży 
na Warmię w momencie zaślubin Zygmunta Augusta z Elżbietą Habsbu
rżanką, jeśli nie śmiertelne zagrożenie przyjaciela? Nie można przecież 
zapominać, że Solfa był bardzo silnie związany z dworem królewskim 
i że chciał oraz umiał zabiegać o łaski możnych tego świata. Opuszczając 
w tak ważnej chwili dwór, nie tylko uchybiał swoim obowiązkom, ale 
tracił także okiazję do uzyskania nowych jeszcze dowodów łaski królew
skiej 12• 

Wśród przyjaciół i znajomych fromborskiego astronoma nie brakowało 
innych jeszcze synów ziemi śląskiej, jak np. wrocławianina Andrzeja Au
rifabera, lekarza, działającego w Gdańsku i Toruniu 13, oraz kanonika 

10 Bi r k en m aj e r, Stromata ... , s. 169 n .; Ko ż us z ek, op. cit., s. 16 i 20 . 
11 Z i n s, op. cit., s. 309 . 
12 B i r k en m a j e r, Mikołaj Kopernik ... , s. 80, 481-482. 
13 Historia Sląska, t. I do roku 1763 pod red . K. Maleczyńskiego, cz . Il o d  po

lowy XIV do tr zeciej ćwier ci XVI w., W ro cław-Wa rszawa-Kraków 1961, s. 457; 
Koś mińsk i, op. cit., s. 13. 
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wrocławskiego i doktora medycyny Jana Tresslera (Dresslera) 14, ale nie 
odegrali oni w jego życiu tak wybitnej roli, jak Corvinus lub Solfa. 

Do Slązaków należy również pierwszeństwo w propagowaniu systemu 
heliocentrycznego Kopernika i jego najwiażniejszego dzieła De revolu

tioni'bus orbium coelestium, · już po śmierci jego twórcy. Jako pierwszy 
wprowadził ten system do wykładów uniwersyteckich· Walenty Fontanus 
(1545-1618), wychowanek Akademii Krakowskiej, pochodzący z miej
scowości Korzeńsko nad Orlą przy granicy śląsko-wielkopolskiej, mate
matyk, astronom, filozof i lekarz, profesor i pięciokrotny rektor Wszech
nicy Krakowskiej. Choć sam nie był uczonym wysokiej klasy, Fontanus 
położył szczególnie duże zasługi przy podnoszeniu poziomu nauk medycz
nych w macierzystej uczelni. Słynął przy tym z niechęci do lekarzy 
szarlatanów i astrologów 1s. W latach 1578-1580 Fontanus, który już 
wcześniej dal się poznać jako zagorzały wielbiciel astronoma z Fromborka, 
przez trzy semestry zapoznawał słuchaczy z heliocentryczną teorią, opie
rając się na De revolutionibus orbium coelestium. Zdaniem P. Rybickiego 
brak jednak dowodów, ,,które by świadczyły o głębszej recepcji przez 
niego kopernikańskiej teorii", gdyż „dzieło Kopernika przyjmuje się
w uczelni krakowskiej nie z uwagi na jego koncepcję wszechświata, lecz 
ze względu na większą poprawność astronomicznych obliczeń". W tym 
okresie bowiem uczeni krakowscy uprawiali przede wszystkim astronomię 
praktyczną i interesowały ich głównie tablice astronomiczne ułożone przez 
Kopernika. Służyły one w pierwszym rzędzie do układania prognostyków 
astrologicznych 16. 

Synowi ziemi śląskiej przypadł wreszcie zaszczyt opublikowania, choć 
nie napisania, bo zrobił to wcześniej serdeczny przyjaciel naszego wielkie
go astronoma Jerzy Joachim Retyk (1514-1574), pierwszej biografii Ko
pernika. Pionierstwo Sląska w tej dziedzinie jest tym bardziej godne
podkreślenia, że życiorys napisany przez Retyka nie dochował się do na
szych czasów. Należy ono do Melchiora Adama (zm. 1622) rodem z Grod
kowa w ziemi nyskiej, ucznia słynnego gimnazjum protestanckiego 
w Brzegu i wychowanka uniwersytetu w Heidelbergu, historyka literatury 
i kultury 11. Zaliczając astronoma z Fromborka do uczonych „germań-

14 Sc hm a u c h,, Des Kopernikus ... , .s. 15'1. 
1s Por. jego życiorys w Polskim słowniku biograficznym, t. VII, s. 62-63; K o  ś

m i ń s ki, op. cit., s. 121; B a r y c z, Slązacy ... , s. 20. 
16 Historia nauki polskiej, t. I. Sredniowiecze - Odrodzenie, Wrocław-Warsza

wa-Kraków 119-70, s. 2.7'2. Powyższą opinię P. Rybickiego podziela R y b k a, op. cit., 

s. 194-195.
11 Por. jego życiorys w Allgemeine Deutsche Biographie, t. I, s. 45-46; Grosses.

vollstćindiges Universal Lexikon aller Wissenschaften und Kii.nste ... , Halle und Leip
zig 1732, szpalta 457. 
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skich", co w początkach XVII w. nie oznaczało wcale niemieckich w sensie 
narodowościowym 1s, Adam nakreślił krótki życi:orys Kopernika, podając 
ptawidłowo miejsce jego urodzenia i daty życia, wspomniał o jego stu
diach włoskich i przyjaźni z matematykiem i astronomem Retykiem, 
gorącym zresztą wielbicielem kopernikowskiej teorii, i dał zwięzłą chara
kterystykę uzdolnień i niektórych cech charakteru naszego astronoma. 
Wynosił przy tym pod niebiosa „niewiarygodną pilność" i „ogromną 
pracowitość" Kopernika. Nazywał go „matematykiem o absolutnej prze
nikliwości". Wspomniał wreszcie o tym, w jak ogromnym trudzie i wy
siłku intelektualnym powstawało De revolutionibus orbium coelestium.

Charakteryzując teorię heliocentryczną, Adam dawał tylko potoczną 
jej interpretację. Określał ją zresztą jako hipotezę, która pomaga astro
nomom tłumaczyć teoretycznie ruchy ciał niebieskich. Poza tym stawiał 
tę teorię na równi z systemem Ptolomeusza, również hipotetycznym dla 
niego. Nie ukrywał jednak, że aczkolwiek z pozoru system Ptolomeusza 
zasługuje bardziej na zaufanie i z tego powodu jest powszechniej przyj
mowany, niemniej teoria kopernikowska tłumaczy dokładniej niektóre 
zjawiska na niebie. Adam odmawiał wreszcie odkryciu kopernikowskiemu 
oryginalności, twierdząc, że już w starożytności Arystarch z Samos 
,,wstrzymał słońce - ruszył ziemię" 19• W świetle powyższej charakterys
tyki stosunku Adama do systemu Kopernika można się zgodzić z opinią 
B. Bieńkowskiej, że „w krótkiej relacji Adpma zespoliły się typowe, obie
gowe już wówczas elementy, które przez cały następny okres sporu o he
liocentrycyzm będą się utrzymywały w potocznej świadomości kultural
nej w ·Europie" 20. 

DER SCHLESISCHE KREIS MIKOŁAJ KOPERNIKS 

Nach den Ergebni.ssen der bisherigen Forschungen scheint es keinem Zweifel 

mehr zu unterliegen, dass die Heimat der Familie Kopernik, die den grossen polni

schen Astronomen zur Welt brachte, das Dorf Koperniki bei Nysa war. Von hier 

aus begannen die Koperniks in der 2. Hiilfte des 14. Jh. in verschiedene Stadte 

Schlesiens, Kleinpolens, und schliesslich Preussens, u.a. auch nach Kraków zu emi

grieren. Aus der Linie, die sich in Kraków niedergelassen hatte, stammte der grosse 

Astronom. 

Mikołaj Kopernik ist wahrscheinlich niemals in Schlesien gewesen, doch haben 

einige Schlesier eine bedeutende Rolle fiir die Entstehung und IVerbreitung des 

!B B. B i eńk o w s k a, Kopernik i heliocentrycyzm w polskiej kulturze umysło
wej do końca XVIiI wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 197

G

!, s. 60.
rn Melchior A d  a m  us, Vitae germanorum philosophorum ... , Heidelberg 1615,

s. 126-128; L eś n o d  o r  s ki, Niektóre elementy ... , s. 69; t e  n ż e, Kopernik ... ,
s. 264.

• 20 B i e ń k o w s  k a, op. cit., s. 28-29.
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von ihm geschaffenen heliozentrischen Systems gespielt. Unter den hervorragenden 
Professoren Koperniks _in Kraków befand sich Jan aus. Głogów, der zweifellos seinen 
Schiller auf die ausserordentliche Position der Sonne unter den Planeten aufmerk
sam gemacht hatte. Der Schlesier Wawrzyniec Corvinus hatte als erster schon im 
Jahre 1509 die Welt von der Entdeekung Koperniks benachrichtigt. Ein anderer 
Schlesier, Jan Benedykt Solfa, ist wahr.scheinlich an Koperniks Sterbebett gewesen. 
Walenty Fontana, auch schlesischer Herkunft, hatte als erster das kopernikanische 
System in die Universitatsvorlesungen eingefiihrt, und der Grodkower Burger Mel
chior Adam veroffentlichte die erste gedruckte Biographie Koperniks. 




