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JÓZEF WOJTAL 

MICHAŁ HORNIK BUDZISZYŃSKI PRZYJACIEL POLSKI 

I POPULARYZATOR DZIEŁA KOPERNIKA 

Wydany niedawno w Budziszynie przez Ludowe Nakladnistwo Do
mowina Serbski biografiski słownik potwierdza ustaloną od lat kilkudzie
sięciu opinię o zasługach Michała Hornika. Autor biogramu Jurij Mlynk 
określa go jednoznacznie jako wybitną postać łużyckiego życia narodowe
go drugiej polowy ubiegłego stulecia 1

. 

Syn wiejskiego kupca, urodzony w Worklecach 1 IX 1833 r., po ukoń
czeniu gimnazjum w Budziszynie przebywał kilka lat w Pradze; stu
diował tam teologię i językoznawstwo. W latach 1861-1890 był probosz
cze� łużyckiego kościoła w Budziszynie, gdzie dokonał pracowitego ży
wota jako kanonik kapituły 22 II 1894 r. Oprócz wcześnie rozpoczętej 
działalności literackiej wiele · uwagi poświęcał Hornik pracy naukowej, 
publicystycznej i ośv,i:atowej. Redagował w latach 1860-1863 miesięcznik 
literacki „Luzican", założył w 1863 r. i redagował do 1871 r. ·pismo „Ka
tolski Posol" (zawieszone dopiero przez hitlerowców w lipcu 1939 r. !). 
Współorganizator wszystkich dziedzin życia swego narodu, pełnił od 1861 r. 
funkcje sekretarza Macierzy Serbskiej, a od 1868 r. aż do śmierci redago
wał jej organ „Casopis Maćicy Serbskeje". Wspólnie z K. B. Pfulem 
i J. E. Smolerem, a potem sam opracował system łużyckiej gramatyki, co 
doprowadziło do stworzenia własnej pisowni, stosowanej przez niego 
w piśmie „Katolski Posol". 

Polski historyk literatury łużyckiej podkreśla, że Hornik „przyczynił 
się do ustalenia literackiego języka łużyckiego, opierającego się i na da
wniejszych zabytkach, i na żywej mowie ludu" 2• Do działalności oświa
towo-pedagogicznej Hornika należy m. in. wydanie w 1863 r. podręcznika 
dla szkól, w którym obok poezji ludowej zamieścił utwory ponad dwu
dziestu pisarzy łużyckich, popularna publikacja upowszechniająca dzieło 

1 Serbski biografiski słownik, Budy�in 1970, s. 99-100. 

2 J. G o l ą bek, Literatura serbsko-łużycka, Katowice 1938, s. 137. 
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Mikołaja Kopernika, ogłoszona w 400 rocznicę urodzin słowiańskiego 
astronoma, wreszcie Historia serbskeho naroda (1884 r.) przepracowana 
z Rysu dziejów serbsko-łużyckich Wielhelma Bogusławskiego 3. Hornik, 
apostoł słowiańskiej wzajemności, odnosił się do Polaków ze szczerą sym
patią. To dzięki niemu znalazło powstanie styczniowe pewien odgłos w sł?
wie drukowanym w Łużycach. W miesięczniku literackim „Łuzican" uka
zały się w 1863 r. wzmianki o prasie tajnej i śmierci M. Romanowskiego 
pod Józefowem; w nrze 5 tego miesięcznika z 1863 r. opublikowano nie 
podpisany artykuł o Tadew,;zu Kościuszce, wyrażający głęboką sympatię 
i uznanie dla patriotyzmu i walki Polaków w insurekcji z 1794 r., ale 
miało to i ogólniejszą, zatem i aktualną wtedy wymowę polityczną 4• 

Hornik obok J. ·E. Smolera znany był we wszystkich krajach słowiańskich 
dzięki podejmowanym do nich podróżom. Także znaczną rolę w zbliżeniu 
Hornika do Polaków, pozyskaniu wśród nich szczerych i wypróbowanych 
przyjaciół, odegrały jego przyjazdy do Warszawy (1865 i 1881), Krakowa 
(1865) i Poznania (1875). 

Niewątpliwie najważniejszą, bo kształtującą trwale jego sympatię do 
polskiej kultury, była prawie dwudziestodniowa wizyta we wrześniu 
1865 r. w Warszawie i Krakowie. Wrażenia z tej peregrynacji utrwalił 
po powrocie do ukochanego Budziszyna, drukując już w 1865 r. w piśmie 
„Katolski Posoł" popularny artykuł Cyrkwje a wustawy we W arschawje
a Krakowje, a następnie ogłaszając w 1866 r. w redagowanym przez 
K. A. Fidlera miesięczniku „Łuzican" kilkuodcinkowy reportaż zatytu
łowany Pućowanje do Warsawy a Krakowa. Opisał w nim nie tylko ko
ścioły, zabytkowe budowle, szpitale, teatry, ale i życie miasta, dźwi
gające się po upadku powstania styczniowego. Po kolumnie Zygmunta III 
oglądał m. in. ,,rzeźbę M. Kopernika, sławnego polskiego astronoma, 
przedstawionego w siedzącej pozie przed dawnym lokalem towarzystwa 
naukowego (obecnie rosyjskie gimnazjum)", wypatrzył także i trafnie 
skomentował „obelisk z lanego żelaza, pomnik poświęcony »Polakom 
poległym za wierność swojemu Monarsze«, tzn. tym, k t ó r z y  w a 1 c z y  1 i 
p r z e c i w  P o  1 a k o m  w 1830 r." [podkr. J. W.] 5

• Swoją sympatię dla 
Polaków po niedawnej klęsce narodowego zrywu wyraził Hornik jeszcze 
wskazując, że ucisk rusyfikacyjny zakończy się fiaskiem: ,,Sam się przeko
nałem, że tu [w Warszawie] prędzej Rosjanin w Polaka się przemieni niż 
na odwrót; dzieci carskich urzędników zapominają rosyjskiego, a rozma-

3 Go ł ą b e k, op. cit., s. 138.

4 J. M a g n u s z e w s k i, Powstanie styczniowe a literatury zachodnioslowia1l

skie (Pamiętnik Słowiański, XLV, 11964, s.'46).
s M. Hornik, Pućowanje do Warsawy a Krakowa (Luzican. C:asopis za zaba

wu a powucenje, 1866, s. 104-105).
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wiają po polsku. Jeżeli władza okaże się przyjazna, wtedy zapewne Polacy 
będą się chętniej uczyć języka rosyjskiego" s. 

O kontaktach nawiązanych przez Hornika w Warszawie we wrześniu 
1865 r. interesująco pisał z perspektywy lat kilkunastu jego przyjaciel, 
slawista i historyk Bronisław Grabowski, publikując w „Kl:osach" obszerny 
zarys biograficzny budziszynianina. ,,Był to - pisze Grabowski - pier
wszy literat łużycki miasto nasze odwiedzający; nie dziw, że gdzie się 
pokazał, wielkie w kolach towarzyskich budził zajęcie. W towarzystwie 
Jana Fry,deryka Nowakowskiego od rana do późnej nocy oglądał wszy
stko, co godne widzenia w naszym mieście, zawierał znajomości z wy
bitniejszymi osobistościami i widocznie natłokiem nowych wrażeń wcale 
się nie nużył. Po polsku mówił dość gład,ko i dość czysto, z bardzo lekkim 
odcieniem cudzoziemskim". Słuchacze Hornikowego wykładu o języku 
Łużyczan mogli się przekonać, że jego wiadomości lingwistyczne „spo
czywają na podstawie gramatyki porównawczej i noszą na sobie znamię 
gruntownego w tej gałęzi wykształcenia" 7• 

Podobnie serdecznie przyjmowano Hornika w Krakowie, którego zaby
tki również szczegółowo opisał w swoim reportażu, dodając wiele infor
macji z historii Polski, świadczących o jej dawnej świetności. W czasie 
pierwszych spotkań z przedstawicielami nauki i kultury „miano go - jak 
sam pisze - za Polaka z Poznańskiego, ale potem się wszystko wyjaśni
ło!" s Gość z Budziszyna pełen uwielbienia dla Kościuszki przypomina 
w swoim reportażu proklamowanie na rynku krakowskim insurekcji 
1794 r., skierowanej „przeciw sąsiadom, którzy Polskę między siebie roz
dzielili". Prawie stronicę miesięcznika „Łuzican" zajmuje szczegółowa 

relacja Hornika o manifestacyjnym sypaniu kopca Naczelnika na górze 
św. Bronisławy, Racławicach i walce kosynierów; nie ·przepuścił takż.e 
austriackim zaborcom, którzy u podnóża kopca zbudowali fort, by lepiej 
panować nad miastem 9. 

Zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie zabiegał budziszynianin 
o pozyskanie współpracowników do projektowanego przez J. E. Smolera
czasopisma „Centralblatt filr Slawische Literatur und Bibliographie". Nie
szczędzono gościowi rad, zachęty i obietnic, ale brakło wytrzymałości
w ich realizacji. Grabowski nie bez goryczy stwierdza, że pismo „Central
blatt...", którego pierwszy numer ukazał się jesieni,ą 1865 r., po czterech
latach mozolnego żywota „skonało wreszcie na suchoty, wyczerpawszy
ostatecznie cierpliwą wytrzymałość swego wydawcy" (J. E. Smolera) 10.

G Hor nik, op. cit., s. 104.

7 B. Gr ab owsk i, Ks. Michał Hornik. Zarys biograficzny (Kłosy, X.XVI, 

1878, s. 7). 

s Hornik, op. cit., s. 152. 

9 Tamże, s. 152--J.53. 
10 G r a bo wski, op. cit., s. 10. 
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Nawiązawszy bezpośrednie przyjazne stosunki z Polakami, Hornik 
interesował się żywo dorobkiem kulturalnym i naukowym słowiańskich 
braci znad Wisły. Dal także temu szczególny wyraz w 1873 r., w 400 
rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, popularyzując wśród swych ziom
ków dzieło i postać wielkiego polskiego astronoma, chlubę Słowian. 
Na początku tego jubileuszowego roku wydrukował Hornik własnym 
nakładem u L. A. Donnerhaka w Budziszynie 16-stronicową broszurę 
Porjedźene hwezdarstwo a Miklawsch Kopernik. K 400letnomu narod
nomu dnju M. Kopernika. Trudno dziś ustalić jej nakład, ale musiał on 
być niewysoki. Obecnie dTU.k ten należy do rzadkości nawet w ojczyźnie 
autora. W Polsce posiada broszurę nie tylko Biblioteka Narodowa, ale rów
nież Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, do której zbiorów 
podarował egzemplarz sam Hornik, podobnie jak kilka innych prac 11. 

W części pierwszej swej książeczki Hornik przedstawił: popularnie 
poglądy astronomów pr�ed Kopernikiem, następnie dokonany przez toruń
czyka przewrót i losy recepcji jego teorii. Drugą część poświęcił życio
rysowi astronoma, korzystając z bogatej już wtedy literatury biogra
ficznej. Intencje i cel napisania broszury wyłożył interesująco i z pod
kreśleniem aktualności publikacji w póltorastror!łcowym Przedsłowiu: ,,19 
lutego 1873 minie 400 lat od dnia, w którym urodził się sławny astronom 
Mikołaj Kopernik (Copernicus). Swoją nową nauką w astronomii dokonał 
nie tylko ważnego kroku w tej dziedzinie, ale też przyczynił się wiele do 
rozwoju rodu ludzkiego. Dlatego przeto czci go przede wszystkim naród 
polski, w którym to przyszedł na świat, a z nim bliskie narody słowiań
skie, jak również inne narody wykształconego świata". 

Autor informuje, że największe uroczystości odbędą się w Toruniu, 
dokąd przyjadą delegacje uczonych „z· Polski, Rosji, Niemiec, Austrii, 
Włoch" i innych krajów. ,,Aby dowieść - pisze dalej M. Hornik - że też 
i Serbowie Łużyccy znają słynnego astronoma i potrafią szerzyć jego 
sławę, napisałem tę małą książeczkę, opierając się na dobrych źródłach 
(przede wszystkim na czeskiej pracy dra J. Durdika). Niech to będzie 
pomnik, jaki możemy wznieść Kopernikowi w naszych warunkach -
m a ł y, ale w malej literaturze tym bardziej w i d o c  z ny, a m o g ą c y  
z a i n t e r e s o w a ć także czytelnika p o z a o j c z y z n ą S e r b ó w 
L u Ż y c k i c h" 12. 

11 Bibliografia kopernikowska. 1509-1955, oprac. H. Baranowski, Warszawa 1958,

poz. 1571, nie odnotowała egzemplarza w Bibliotece ZNiO. W jej zbiorach znajduje 

się natomiast łącznie 5 prac Hornika pochodzących w większości sprzed 1884 r. 

W Sprawozdaniu z czynności ZNiO 1882-1883, Lwów 1883, s. 19, odnotowano wśród 
ofiarodawców w 1882 r.: ,,Michał Hornik z Budziszyna - 2 książki własne", a także 
w Sprawozdaniu ... za rok 1884, s. 22, .stwierdzono, że H. przysłał „swoje dzieło". 

a M. H o r n i k, Porjedźene hwezdarstwo a Miklawsch Kopernik. K 400 Łet

nomu narodnomu dnju M. Kopernika wopi.sal ... , Budysin 1873, s. 3-4. 



M. Horni k - popularyzator nauki M. Kopernika 187 

W zakończeniu Przedmowy Hornik przykazuje: ,,Niechże przeto 
w s z y s c y  Serbowie [Łużyccy] dowiedzą się, jak Słowianin Kopernik 
zreformował astronomię i jaka była droga jego przyldadnego ziemskiego 
żywota" 13_ Cytowana przez budziszyńskiego autora broszury Porjedźene

hwezdarstwo ... (Poprawiona astronomia ... ) p11aca J. Durdika stanowiła rze
czywiście dobre źródło i wzór popularyzacji problemu. Młodszy o 4 lata 
od Hornika J. Durdik, matematyk i folozof, doeent Uniwersytetu Karola 
w Pradze, później jego profesor, wygłosił bowiem 18 II 1872 r. w towa
rzystwie „Osveta" popularny odczyt, wydany w tym samym roku dru-
kiem pt. O velikem hvezdó:ri Kopernikovi jako kolejna poŻycja biblio
teczki. ,,Osveta lidu" 14. Znacznie obszerniejsza od Hornikowej broszura 
Durdika oprócz jasnego i precyzyjnego wykładu przyr'odnika i fill)zofa 
o dziele Kopernika i jego losach zawiera również akcenty polityczno
-propagandowe z arsenału słowiańskiej solidarności. ,,Kopernik jest chlubą
Słowiańszczyzny - pisze Durdik - i życzymy szczęścia braciom Polakom
z okazji w.ielkiego dnia 19 lutego 1873 r., kiedy będą święcić jubileusz
400 roczni.cy narod2li.n wielkiego rodaka" 15. Postać astronoma jest według
Durdika tym bliższa Czechom, że jego dziad miał przywędrować do Kra
kowa w 1399 r. z Czech. Informację tę przejął praski matematyk z arty
kułu, jaki zamieścił w 1871 r. ,,Casopis Ceskeho musea" (s. 44, 45). Z tego
też artykułu zacytował Durdik aprobująco fragment, w którym autor da-
jąc odpór pewnemu pisarzowi, kpiącemu, że Słowianie „nie wynaleźli
nawet pułapki na myszy", podkreśla, iż wydany przez zachodnią Sło
wiańszczyznę Mikołaj Kopernik „więcej znaczy niż stu innych uczonych
i wynalazców" 10. Warto zaznaczyć, że broszura Durdika O wielkim astro

nomie Koperniku została w Czechach szeroko upowszechniona w 1873 r.
w czasie organizowanych tam imprez jubileuszowych: odczytywano ją
w wielu małych nawet miejscowościach po prostu jako okolicznościowy
referat 11. 

Budziszyński popularyzator wielkiego Słowianina, ł'ealizując wyłożone 
w Przedmowie do Poprawionej astronomii ... cele, nie tylko skrócił znacz
nie wykład docenta Durdika - z 30 do 7 stron broszury identycznego 
prawie formatu - ale i dołożył starań, by uczynić treść informacji jak 
najbardziej zrozwniałą i bliską dla najmniej nawet przygotowanych czy
telników. Nie zapomniał też oczywiście Hornik o konieczności przekaza
nia im również nauk moralnych i myśli kształtujących światopogląd czło-

13 Tamże, s. 4. 

H J. D urd i k, O velikem hvezdafi Kopernikovi - sepsal..., Praha 1872. 
1s D urd i k, op. cit., s. 43. 
16 Tamże, s. 45. 
11 Relację korespondenta „Gazety Warszawskiej" z Czech odnotowała „Biblio

te ka Warszawska", 1873, t. 2, s. 203-204. 



188 Józef. Wojtal 

wieka, mieszkańca zdetronizowanej przez Kopernika Ziemi. Hornik zwra
cając wzrok czytelnika na niebo, objaśnia ruchy gwiazd, przedstawia 
wyniki obserwacji starożytnych astronomów i tłumaczy system geocen
tryczny. Przytoczywszy za Durdikiem słowa króla Kastylii Alfonsa X, 
który miał powiedzieć, że „gdyby był przytomny przy stworzeniu świata, 
urządziłby wszystko na niebiosach rozumniej i lepiej", dodając już od 
siebie podkreślenie, ,,iż dawne poglądy astronomii przetrwały a ż d o 
s ł  a w n e go P o 1 a k a" 1s. Objaśniając następnie system heliocentryczny 
Hornik tłumaczy prosto i zrozumiale względność ruchu óbserwowanych 
przez nas przedmiotów i ciał niebieskich. Sięga do bliskich czytelnikom 
realiów i porównuje Słońce do wielkiego kościoła, a Ziemię do małego 
krzyża. Przekonuje, że nie może być przecież tak, by ktoś biegał z koś
ciołem wokół krzyża. Mo,że być tylko odwrotnie! Popularyzując myśl 
naukową Kopernika, cytując jego podstawowe twierdzenia, Hornik wy
jaśnia zarazem czytelnikom, że dawne potoczne sformułowania dotyczące 
ruchu ciał niebieskich pozostają wciąż w użyciu: ,,Powinni byśmy prawi
dłowo mówić: Ziemia się z naszym krajem obraca ku Słońcu, a ·mówimy 
nadal, że Słońce wschodzi, podnosi się itd.; podobnie powinni byśmy mó
wić: Ziemia się odwróciła od Słońca, a mówimy, że Słońce się chowa, za
chodzi, zapada itd." 19 

Opowiadając o losach myśli Kopernika, nie omija Hornik i sprawy 
potępienia jej przez kościół. Przedstawia to oczywiście jako ducłiowny 
ze swoich pozycji, ale nie bez pewnych interesujących, indywidualnych 
sformułowań. ,,Lecz, jak to bywa często z prawdą i słusznością, że wolno 
zdobywa sobie uznanie, tak było również i z systemem Kopernika .... Glo
sz.ona przez niego prawda sprzeciwiała się też słowom Biblii . . . Zapo
minali jednak ci, którzy powoływali się na jej słowa, że Biblia ma być 
źródłem prawd nabożnych, a nie zaś fundamentem wiedzy świeckiej, 
w której to zakresie Biblia wyraża poglądy czasów swego powstania" 20. 

Przedstawiwszy trudności przyjęcia się systemu Kopernika Hornik w za
kończeniu podkreśla: ,,Tak więc powinniśmy sławić odwagę wielce uczo
nego męża, tę odwagę, z którą bronił swych poglądów przeciwko milio
nom ludzi swego czasu, nawet przeciw przeświadczeniu całego świata, 
swoją naukę popartą rozumowymi dowodami. On daje piękny przykład 
tej wiary każdego dobrego ducha [człowieka wielkiego charakteru], że 
słuszna sprawa mimo wszelkich przeciwności ostatecznie jednak odnosi 
zwycięstwo!" 21 Złożywszy hold odkrywczej myśli lud�kiej, spieszy Hor
nik uderzyć w chrześcijańską pokorę, gdyż w tym olbrzymim wszech-

1s Ho r n i k, Porjedźene ... , s. 7. 

19 Tamże, s. 9, 10. 
20 Tamże, s. 10. 
21 Tamże, s. 11.
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świecie „cala nasza Ziemia jest pyłkiem, nie mówiąc już o zyJącym na 
jej powierzchni słabym człowieku". Odpowiedni wyraz literacki tej po
kornej postawy znalazł interesujący się szczególniej twórczością wszyst
kich Słowian Hornik u przedstawiciela klasycyzmu rosyjskiego Gawriła 
R. Dierżawina, a mianowicie w jego filozoficznej odzie Bóg, z której dwie
zwrotki tłumaczy ku pouczeniu ziomków 22• Przegląd fragmentu ody Dier
żawina zamyka część pierwszą broszury Porjedźene hwezdarstwo ... wy
drukowaną w całości gotykiem z myślą o czytelniku przywykłym do pi
sowni książek protestanckich.

Druga, mniejsza część broszury, złożona czcionką łacińską, zawiera 
życiorys Kopernika �acznie obszerniejszy niż u docenta Durdika. Hor
nik korzystał więc z dodatkowych źródeł, z innych życiorysów astronoma. 
Apostoł słowiańskiej wzajemności skwapliwie powtarza za Durdikiem 
informację o .czeskim pochodzeniu dziada astronoma, ale spieszy też za
akcentować szczególniej, że syn jego ożenił się z „polską mieszczanką 
Barbarą Weisselrode (Watzenmde)", a sam wnuk Polak urodził się „w pol
skim ówcześnie Toruniu (po niemiecku skrócone Thorn), które to miasto 
leży nad Wisłą, w aawnej mazowieckiej dzielnicy królestwa polskiego, 
należącej obecnie do Prus" 23. Hornik poszerzył relacje Durdika o wiele 
szczegółów ·dotyczących życia, studiów i działalności naukowej astronoma. 
Ku zbudowaniu wiernych poczynił krótką uwagę o pobożności jego rodzi
ców, przypomniał następnie, że w czasie studiów vAoskich Mikołaj zapi
sany był w Padwie do „Nacji polskiej", a później jako administrator 
diecezji warmińskiej bronił tych ziem przed Krzyżakami, którzy „dopu
szczali się wszelakich napadów". 

Zanim przedstawił losy dzieła De revolutionibus ... , wymieni 1 mne 
prace Kopernika, a więc traktat o monecie, Tabulae Prutenicae (posyłane 
do Rzymu w związku z pracami nad reforn1ą kalendarza juliańskiego), 
wreszcie wykład trygonometrii ogłoszony przez Jerzego J. Retyka 
w 1542 r. w Wittenberdze pt. De lateribus et angulis triangulorum tam 

planorum rectilineorum tum sphaericorum libellus eruditissimus et utilis

simus etc. 24, który w edycji głównego dzieła toruńczyka został włączony 
do księgi I jako 3 ostatnie rozdziały. Opisując ostatnie chwile astronoma, 
Hornik informuje czytelnika, że już jedynie „drżącą ręką mógł przewra
cać kartki" dostarczonego mu przez Retyka egzemplarza De revolutioni

bus ... Dla przypomnienia natomiast cichego żywota fromborskiego samot
nika sięga po wypowiedź astronoma Piotra Gassendiego (autora pierw-

22 Tamże. 

23 Tamże, s. J.,?. 

24 Tamże, s. 15. 



190 Józef Wojtal 

szego pełnego po Retyku i S. Starowolskim życiorysu Kopernika), który 

pisząc o zgonie toruńczyka stwierdza, że „Umiera tak, jak żył" 2s. 

Pracowity autor broszury Porjedźene hwezdarstwo ... wykorzystał w jej 

zakończeniu wiadomości zaczerpnięte z lektury wielu nie cytowanych 

przez Durdika publikacji oraz wyniki wła'Snych obserwacji, by podkreślić 

podziw wybitnych uczonych i swój dla wielkiego Polaka. ,,Jego sława -

pisze konkluklrując Hornik - rosła po śmierci i została uznana przez 

uczonych wszystkich ludów. $pośród wielu innych Józef Scaliger określa 

Kopernika jako »męża lepszego aniżeli wszelka pochwała wyrazić to 

może« (aner pantos logu kreitton), Kepler głosi o nim: »Vir fuit maximo 

ingenio, et quod in hoc exercitio magni momenti est, animo liber«, Fran

cuz Arago sławi jego główne dzieło jako opromieniające Polskę sławą 
świetlaną i czystą (l'ouvrage qu.1 devait repandre sur la Pologne une 
gloire si eclatante et si pure)" 2&. 

Ro?Stając się z czytelnikiem, budziszyński popularyzator Kopernika 
dokonuje przeglądu pomników astronoma i eksponuje jego polskość: ,,Gdy 
pominiemy pomnik w Krakowie i popiersie, które jemu, Polakowi, Niemcy 
postawili w bawarskiej Walhalli 27, ma Kopernik dwa wielkie pomniki: 
w Toruniu od 1653 r. brązowy pomnik z napisem: »Nicolaus Copernicus 
Thoruniensis, terrae motor, solis coelique stator«, w Warszawie od 1830 r. 
ów właśnie wykonany przez Duńczyka Thorvaldsena, na który składał 
się cały naród polski; a stojący na placu przed rosyjskim obecnie gimna

zjum, z prawidłowym polskim napisem [nazwiskiem]: Mi k o ł a j  Ko
per n i k" 28. 

W roku obchodów 400 rocznicy urodzin Kopernika broszura Hornika 
spełniła dobrze swoje zadanie określone w Przedmowie, popularyzując 
dzieło i żywot Polaka-astronoma, dumy Słowian. Na germanizowanych 
Łużycach usilne przypominanie jego narodowości nie spotkało się zapew
ne z pochwalą admin_istracji zwycięskich, cesarskich Niemiec. Nie brakło 
też jeszcze wtedy historyków tej narodowości, którzy ustępując z daw
nych szowinistycznych pozycji nie dawali za wygraną. Wprawdzie w licz
nych polskich publikacjach drukowanych z okazji jubileuszu m. in. 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kaliszu i za granicą nie podejmowano 
sprawy polskości pochodzenia Kopernika jako dostatecznie już udowod
nionej, ale danie odporu nacjonalistycznym autorom niemieckim uznano 
za potrzebne. Poważniejszym przykładem tego· był publikowany w „Bi-

2s Tamże, s. 15, 16. 
2s Tamże, s. 16. 
21 Panteon niemieckich znakomit.ości pod Donaustauf niedaleko Ratyzbony zo

stał wzniesiony w latach 1830---184\l. p rzez Ludwika I bawarskiego (według pro

jektu Klenzego). 
2a Hor n i k, Porjedźene ... , s. 16. 
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bliotece Warszawskiej" artykuł samego Adolfa Pawińskiego pt. W sprawie 

o narodowość Kopernika. Objaśnienia ku uczczeniu 400 rocznicy urodzin

Kopernika w dn. 19 lutego 1873 29. Autor wystąpił w nim, opierając się
na skrupulatnej analizie źródeł, przeciwko Leopoldowi Prowemu z To
runia, który nadal twierdził w swych publikacjach, że ani to miasto, ani
ziemia, na której ono leży, nigdy polskimi nie były, a Kopernik wywo
dził się z bogatych niemieckich mieszczan krakowskich„ Pawiński wyka
zując fałszywość takich twierdzeń przypomniał, że dawniej strona nie
miecka w sprawie narodowości Kopernika „postępowała przeciw nam
sumarycznie, wygłaszając na swoją. korzyść wyrok osnuty na dorywczo
zebranych świadectwach. W moc takiego samowolnego postępowania zali
czano Kopernika do rzędu niemieckich geniuszów, stawiano mu jako
Niemcowi pomniki i sławą jego zdobiono sobie panteon narodowych zna
komitości". Polski historyk miał oczywiście na myśli naddunajską Wal
halle, o której to budziszyński przyjaciel Polski zwięźle, ale jakże traf
nie powiedział, że w niej właśnie „P o 1 a k o w i Niemcy" postawili po
mnik. Nie będzie zatem przesady w opinii, że Hornik swą popularną bro
szurą wsparł polskich historyków i publicystów dowodzących, ,,o ile
nieuzasadnione są uroszczenia Niemców, którzy z niestrudzoną pracują
usilnością nad wydarciem nam naszej chluby narodowej" so.

Napisana z okazji 400 rocznicy urodzin Kopernika publikacja budzi
szyńskiego przyjaciela Polaków była szczególnym, ale też i jednym z wielu 
przykładów jego żywego zainteresowania naszą kulturą i nauką. Polskie 
czasopisma gościły go również często na swoich lamach, zamieszczając 
artykuły o historii, kulturze i języku Łużyczan. Tak np. poznański tygo
dnik „Warta" drukował przed polową stycznia 1875 r. w kilku numerach 
obszerną rozprawę Łużyczanie. Serbowie Łużyccy. Czyte1!tlcy „Warty" 
znaleźli też w numerze z 10 I 1875 r. nazwisko Hornika pod krótką peti
tową informacją o złożeniu przezeń 2 talarów na publikację zbiorową 
Sobótka poświęconą S. Goszczyńskiemu oraz na fundusz jego imienia 31

• 

Znany był więc już dobrze w stolicy Wielkopolski, kiedy przybył tam 
w sobotę 9 stycznia tegoż roku; następnego dnia dołączył do niego J. E. 
Smoler. 

Autor zamieszczonej w „Warcie" relacji o pobycie obu wybitnych 
Łużyczan w Poznaniu 32 podkreślał znaczenie spotkania, kiedy to „przy
wódcy małego górnołużyckiego narodu nawiedzili Polaków ciałem, choć 
od dawna znali się z nimi »po duchu«, jak to wiadomo tym, co pierwsze 

29 „Biblioteka Warszawska", 1873, t. 1, s. 520-532. 

30 Tamże, s. 520. 

31 „Warta", ,10 I 1875, s. 264. 

32 Smoler i Hornik, czyli Serbołużyczanie w Poznaniu (Warta, 17 I 1875, s. 267 ...... 

269). Artykuł podpisany: ,,Korek Szampański nr 379". 
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dwa kwartały pismo nasze czytali". Omawiając działalność Hornika 
stwierdzał:· ,,Niemniej gorliwie zajmowało go rozszerzenie duchowej w z a
j e m n o ś c i s ł o w i a ń s k i e j między Serbołużyczanami z jednej a Cze
chami, Polakami itp. z drugiej strony". Podobnie jak Warszawa· i Kra
ków we wrześniu 1865 r., równie interesował go Poznań: ,,Ledwo zesiadł 
z jednej dorożki - relacjonuje korespondent „Warty" - już siadł na 
drugą, żeby odwiedzić nestora slawistów ks. Franciszka Ksawerego Mali

nowskiego w Komornikach", 10 stycznia wraz ze Smolerem zwiedzał 
miasto, wieczorem obaj „udali się do kilku przedniejszych obywateli 
z· przedłożeniem swych zamiarów, a. nazajutrz oglądali wszystkie zbiory 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk". W poniedziałek 11 stycznia wydano na 
cześć gości wieczerzę, ,,na którą zeszło się przeszło 40 osób wybitniej
szych. Były wszystkie stany, wszystkie stronnictwa, a co więcej, była 
zgoda i zabawa, jak na owe czasy wesoła i serd,eczna" 33. Hornik zabawił 
jeszcze w grodzie nad Wartą parę dni i zwiedziwszy księgarnie, drukar
nie i kościoły odjechał 14 I 1875 r. do Budziszyna na pogrzeb tamtejszego 
biskupa. 

Pozyskał w stolicy Wielkopolski nowych przyjaciół, a dawniej na
wiązane kontakty z Polakami spod zaboru rosyjskiego i austriackiego 
starannie pielęgnował. Wśród zachowanych w polskich zbiorach listów 
Hornika na szczególniejszą uwagę zasługuje np. pisany 17 X 1875 r. 
poprawną polszczyzną list do Aleksandra Szukiewicza, pisarza, tłumacza 
i redaktora „Czasu" 34. Współpracował z nim, wymieniając materiały 
przeznaczone do druku w czasopismach. Zwierzał się też działacz Hornik 
i ze swych kłopotów: ,,Nam też nie szło, jak myśleliśmy i życzyli. Domu 
Maticy nie zaczęto dotąd! Niedawno Smoler założył na swe ryzyko dru
karnię". W zakończeniu listu zapewniał swego przyjaciela, że „O polskiej 
historii będę pisać, a potem poproszę o kilka obrazków [ilustracji do re
produkcji]" 35. Ten przykład w pełni potwierdza wypowiedziana 3 lata 
później w „Kłosach" opinia Bronisława Grabowskiego, że Hornik „może 
ze wszystkich Łużyczan najwięcej posiada osobistych pomiędzy Polakami 
znajomych" as. Warto przypomnieć, iż właśnie na jego ręce przekazał 

22 XII 1879 r. z Drezna J. I. Kraszewski 2000 marek, zaznaczając, że 

33 Tamże, s. 268. 
34 Autorzy publikacji Wykaz· listów autorów zachodnio- i południowosłowiań

skich w bibl.iotekach polskich, oprac. zespól pod red. J. Ślizińskiego, Wrocław 1962, 
odnotowali kilkanaście listów Hornika, ale tego nie wykazują. Znajduje się on 
w Dziale Rękopisów Biblioteki ZNiO, rkps 7194/II, s. 3Q.l-322, gdzie mylnie zresztą 
podano jako adresata Wojciecha Szukiewicza, który w 1875 r. liczył sobi e... 8 lat. 

35 Bibl. ZNiO, rkps 71194/II, s. 32•2. 
3G G r ab owski, op. cit., s. 7. 
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to „na stypendium lub nagrodę dla ucznia szkól, który naJwięcej się 
odznaczy w nauce języka i literatury narodowej serbskiej" 37

, 

Krąg polskich przyjaciół rozszerzył się jeszcze bardziej w czasie trze
ciego pobytu Hornika w Polsce na początku marca 1881 r. Przybył wtedy 
do Warszawy wraz ze Smolerem, by uzyskać pomoc na zakończenie bu
dowy domu Macierzy Serbskiej. Przyjmowała ich serdecznie redaktorka 
,,Bluszczu" Maria Ilnicka, u której spotkali się z Felicjanem Faleńskim, 
Aleksandrem Krausharem i Adamem Pługiem. W resursie kupieckiej 
wydano na cześć łużyckich gości uroczyste przyjęcie z udziałem elity 
życia kulturalnego i naukowego ss. Hornik odwiedził również wtedy Wa
cława Aleksandra Maciejowskiego, znanego badacza słowiańskiego pra
wodawstwa. Z pobytem Smolera i Hornika w Warszawie wiąże się ogło
szenie w „Kłosach" odezwy wzywającej do materialnego wsparcia po
wstałego przed rokiem· w Budziszynie Towarzystwa Pomocy Naukowej, 
mającego na celu pomoc dla kształcącej się młodzieży łużyckiej. Wpi
sowe oraz większe datki można było przesyłać na adres: ,,Pfarrer Hor
nik in Bautzen (Sachsen)". Redakcja „Kłosów" apelowała na zakończenie 
artykułu: ,,Spodziewamy się, że sprawa ta znajdzie współczucie wśród 
naszej społeczności, że głos ks. Hornika i J. E. Smolera, czcigodnych 
obrońców narodowości łużyckiej, nie przebrzmi bez echa" 39. 

Kilkudniowy zaledwie pobyt Hornika w naszej stolicy w pierwszej 
dekadzie marca 1881 r. stanowi ważne ogniwo w łańcuchu łużycko-pol
skich kontaktów. Zwracają na to uwagę nie tylko polscy autorzy, ale 
i Bohwnil Vydra, który poświęcił wizytom Hornika w latach 1865 i 1881 r. 
interesujący artykuł, Podkreślił on ich szczególny wpływ na ukształto
wanie „polonofilstwa Hornika", apostoła słowiańskiej wzajemności 40. 

W trzynaście lat po ostatnim pobycie w Polsce zakończył Hornik nie
strudzony żywot, a jego śmierć odczuto w naszym kraju bardzo głęboko. 
Dali temu serdeczny wyraz jego liczni przyjaciele. M. in. językoznawca 
J. Baudouin de Courtenay, który poznał Hornika w Warszawie w 1865 r.
i korespondował z nim od 1874 r. aż do śmierci, poświęcił gorące słowa
jego pamięci w czasopiśmie „Luzica", a M. Parczewska, podkreślając
żywe i wielostronne związki Hornika z Polską, zwróciła uwagę na pomoc

37 P. N o w o t  n y, Nowe szczegóły o kontaktach J. I. Kraszewskiego z Lużycza

nami (Pamiętnik Słowiański, XIV, 1964, s. 229). 
38 S .  Ma k s y  m o w i c z, Miejsce Alfonsa i Melanii Parczewskich w stosunkach 

literackich polsko-łużyckich (Polsko-luży,ckie stosunki literackie, tom studiów pod 
red. J. Slizińskiego, Wrocław 1970, s. 67). 

39 Lużyckie Towarzystwo Pomocy Naukowej (Kłosy, XXXII, 1881, s. 214-215). 
40 B. V y d  r a, Dvoji pobyt Michała Hórnika v Polsku (Slovenska miscellanea, 

Bratislava MCMXXXI, s. 287--304). Autor nic nie pisze o trzecim pobycie Hornika 
w Polsce, w Poznaniu w początkach 1875 r.; zapewne uszedł on jego uwagi . 

•
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i opiekę, jaką darzył on 'Szukających na Łużycach chleba polskich emi
grantów 41. 

Zywa wtedy panuęc o wybitnym działaczu łużyckim nie znalazła 
w późniejszych dziesięcioleciach tr.walego wyrazu w formie o d r ę b n e
g o a r t y k u ł u w dość licznych polskich publikacjach slawistycznych. 
Dotyczy to również i lat powojennych, kiedy zakres badań tematyki 
łużyckiej po 1945 r. znacznie się rozszerzył 42

• Nie zastąpi takiego arty
kułu oczywiście i ten szkic, podjęty głównie w celu przypomnienia mniej 
dotąd w literaturze przedmiotu znanej strony działalności cichego geniu
sza Łużyczan, a mianowicie popularyzacji dzieła i życia Mikołaja Koper
nika. W czasie obchodów 500 rocznicy jego urodzin godzi się przywrócić 
naszej pamięci i tego, który publikując własnym sumptem popularną 
broszurę Porjedźene hwezdarstwo a Miklawsch Kopernik dał wyraz 
gorącej sympatii do narodu polskiego i trwale uczcił 400 rocznicę uro
dzin wielkiego słowiańskiego astronoma. 

MICHAŁ HORNIK - EIN BA UTZENER FREUND PO LENS 

UND POPULARISATOR DER KOPERNIKANISCHEN LEHRE. 

Michał Hornik (1833-1894) gehorte zu den hervorrangeden Vertretern des 
sorbischen Geisteslebens der zweiten Halfte i;les '19 Jh. Seine vielseitigen und regen 
Beziehungen zur polnischen Kultur (er besuchte Warszawa, Kraków, Poznań) fan
den u.a. Ausdruck in der auf eigene Kosten besorgten Herausgabe der Broschure 
Porjedźene hwezdarstwo a Miklawsch Kopernik (Budy!Hn 1873) zur Ehrung der 400. 
Wiederkehr des ·Geburt.stags des polnischen Astronomen. Die Broschiire war haupt
sachlich in Anlehnung an die tschechische Verofientlichung von J. Durdik ent
standen und leistete gute Dienste bei der Verbreitung von Koperniks Werk und 
Leben unter den Sorben. Hornik als Apostel des slawischen Gemeinsinns betonte 
in der Biographie des Astronomen dessen polnische Herkunft und prasentierte 
Meinungen bekannter Gelehrter liber die Bedeutung der Kopernikanischen Lehre -
des Stolzes des Slawentums - fur die Eritwicklung der neuzeitlichen Wissenschaft 
und Kultur. 

41 J. P e t r, Styky Arnosta Muky s krakO'Vskymi slavisty (Polsko-łużyckie sto
sunki literackie, s. 24); M a k s  y m o w i c z, op. cit., s. 87. 

4z B. J a r o s  z e  w i c z  - K 1 e i  n d i e  n s t, Problematyka łużycka w polskich pis

mach slawistycznych okresu międzywojennego (Polsko-łużyckie stosunki literackie, 
s. 153); J. R us s o c  k a, Recepcja literatury łużyckiej w Polsce w l. 1945-1967

(tamże, s. 203). Nie ułatwia popularyzacji postaci Hornika fakt, że w Wielkiej ency

klopedii powszechnej PWN nie znalazło się miejsca na jego biogram, jakkolwiek
wcześniejsze polskie publikacje encyklopedyczne należycie honorowały budziszyń
skiego przyjaciela Polski.




