
p o, L E M I K A 

czy W KOPERNIKACH BYLA KOPERNIA? 

Obchody 500-lecia urodzin �ikołaja Kopernika stały się okazją do badań 
językoznawczych i historycznych nad wsią Koperniki w pow. nyskim, z której -
jak się dość powszechnie przyjmuje - pochodzili przodko�ie astronoma. Wieiką 
aktywność na tym polu wykazał ijl. Rospond. W swoich licznych pracach, trakto
wanych jako naukowe bądź jako popularnonaukowe, postawił Autor tezę: w Koper
nikach była kopernia 1. Dowód w skrócie przedstawia się następująco. żródla 
historyczne wymieniają pod 1433 r. 'Grundbesitzer in Copiernik eine ,Margarethe 
Smedenickelynne'. ,,Mąż jej nazywał się więc Smedenickel i mieszkał in Copjrnilc". 
Słowo Nickel oznacza m. in. gorszego gatunku rudę podobną do miedzi i zmieszaną 
z nią oraz z kobaltem. ,,Wobec tego nazwisko Smedenickel (=Schmiedenickel) 
= Schmiede + Nickel należy uważać za zawodowe. Nosił je kuźnik (właściciel 
kuźni - Schmied), wytapiający gorszego gatunku, zanieczyszczoną rudę koprową 
(koppernickel)". W XVIII w. było w Kopernikach 5 kuźni. ,,Z pewnością taka ilość 
kuźni w jednej wsi wskazuje na tradycyjne dobr?:e od dawna rozwinięte kuźnictwo, 
chyba miedziowe ... " Wywód ten ma być argumentem na rzecz pochodzenia nazwy 
Koperniki od kopru - miedzi, a nie od kopru - rośliny. 

Dla historyka teza o istnieniu warsztatu wytopu lub obróbki miedzi w Koper
nikach w okresie od XIV w. do dnia „wczorajszego" wydaje się być niedostatecznie 
udokumentowana. Przesłanki, na których bowiem została oparta, są nader kruche 
i nieliczne. Dostrzega się również nazbyt skromną kwerendę źródłową oraz omi
nięcie etapu badań porównawczych, tak niezbędnych w odniesieniu do zagadnień, 
dla których brak źródeł bezpośrednich. 

Przeanalizujmy tedy problem koperni w Kopernikach na nowo. Najpierw 
dajmy głos źródłom materialnym. Czy zachowały się na terenie wsi Koperniki 
jakieś ślady po warsztacie miedziarskim ewentualnie wyroby miedziane? Do chwili 
obecnej natrafiono w tej miejscowości jedynie na skarb naramienników brązowych 
i żelaznych z okresu halsztackiego 2• Czy miedź służąca do wyrobu naramienników 
brązowych była produkcji rodzimej, nie wiadomo. Podobne skarby zostały zna
lezione jeszcze w kilku innych miejscowościach ziemi nyskiej. Zawierały one 
w dużej ilości przedmioty obcego pochodzenia, ,,co - według M. Gedla - świad-

1 S. R o s p o n d, W Kopernikach była kopernia (Poradnik Językowy, 1973, 
z. 3, s. 121-126); t e  n że, Różne Copernicana nazewnicze. 1. O kuźnicy w Koperni
kach (Kwartalnik Opolski, R. XIX, 1973, nr 3, s. 94-96); t enże, Koperniki i ziemia
nyska - gniazdo rodowe Koperników (tamże, nr 1-2, s. 32-34); t e  n że, Coper
nicana Silesiaca (tamże, s. 74); t e  n że, Polskość Mikołaja Kopernika z rodu Slą
zaka, Opole 1972, s. 32-35; t e  n że, Mikołaj Kopernik. Studium językowe, Opole 
1973, s. 78-80; por. J. Le s z c z y ń s k i, Stosunki społeczno-gospodarcze w Koperni
kach i okolicy w okresie późniejszego średniowiecza i początkach nowożytnych 
(Kwartalnik Opolski, R. XIX, 1973, nr 1-2, s. 58). 

! M. G e  d 1, Kultura łużycka w ziemi nyskiej (Zaranie Sląskie, R. XXV, 1962,
z. 4, s. 887).
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czy o tym, że przez ziemię nyską w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza prze
chodził dalekosiężny szlak komunikacyjpy" 3. Trudno więc przypuszczać, by w KoJ 

pernikacb wytwarzano surowce albo gotowe wyroby brązowe w tym odległym 
okresie. Może przyszłe badania archeologiczne rzucą więcej światła na interesujące 
nas zagadnienie. 

A źródła pisane? Jedynym przekazem źródłowym, którym można posłużyć się 
w dociekaniach na temat warsztatu metalurgicznego w Kopernikach w XV w., 
jest wzmianka o Małgorzacie Smedcnickelynne, właścicielce bliżej nie określonej 
posiadłości ziemskiej w Kopernikach. Wnioski, jakie wyciągnął z tej wzmianki 
S. Rospond, nasuwają sporo zastrzeżeń. Przede wszystkim fakt, że Małgorzata
Smedenickelynne posiadała własność ziemską w Kopernikach, nie oznacza wcale,
że rzeczywiście mieszkała w tej wsi. Mogła przecież być mieszkanką innej miejsco
wości, posiadając grunty w Kopernikach. O faktach takich mówią bardzo często
źródła, nawet w przypadku miedziarzy 4• Podobnie nie można przyjmować za
pewnik, że mąż Małgorzaty Smedenickelynne nosił nazwisko Smedenickel, skoro -
że posłużymy się przykładami ze średniowiecza - mąż Katarzyny Ni'ckelbeckyn
nazywał się Jakub Andrisen s, mąż zaś innej mieszkanki' nyskiej, Katarzyny Khup
perschmid (Kopperschmidin), z domu Syber, nazywał się Wawrzyniec Czeginhals
i był z zawodu „Kupferschmiedem" e.

Zastanówmy się teraz nad znaczeniem słowa Smedenickel. Pierwszy człon ozna
cza kuźnię, a drugi jest wieloznaczny (lichy koń, szkapa, uparty człowiek, prosty
tutka, demon, ,,półmetal nikiel", imię Mikołaj). Według S. Rosponda nazwisko za
wodowe Smedenickel nosił kuźnik wytapiający gorszego gatunku rudę koprową 
(koppernickel). Taka interpretacja wydaje się błędna. Nie każdy człowiek o nazwisku 
zawodowym musi wypełniać zawód wynikający z nazwiska. Nie tylko współ
cześnie, ale już w średniowieczu spotykamy wiadomości o ludziach, którzy -
wbrew nazwisku Smed (Schmied) - wypełniali zupełnie inne zawody. Nie był 
przecież kowalem Jerzy Smed z Nysy (żyjący na przełomie XV i XVI w.), doktor 
obojga praw, urzędnik biskupi i proboszcz w miejscowości Zlate Hory 7, nie był 
również kowalem produkującym drut Marcin Drotsmed, chłop ze Złotogłowie, 
wzmiankowany w dokumencie z 15 II 1483 r. 8 Ale też słowo Smedenickel nie 
oznacza wcale kuźnika (kowala). Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć na język nie
miecki wyrażenie kowal „niklowy", powstałoby wtedy określenie Nickelschmied. 
Tymczasem w Smedenickel (Schmiedenickel) pierwszy człon ma znaczenie przymiot
nikowe: kowalski, kowalny. Dosłowne więc tłumaczenie wyrazu Schmiedenickel 
na język polski - przy założeniu, że Nickel znaczy „półmetal nikiel" - byłoby 
,,n i k i e  1 k o  w a 1 n y" e, chociaż i inne kombinacje, przy zastosowaniu pozo
stałych znaczeń drugiego członu (np. szkapa kuźnicza itp.) są logicznie uzasadnione. 

a Tamże, s. 888. 
4 Mieóziarz nyski Wawrzyniec Czigenhals i jego żona Katarzyna Khupper

schmid byli W!półwłaścicielami wsi Polski świętów (Die Inventare der nichtstaat
Hchen Archive Schlesiens. Neisse. I. Stadt Neisse, Wrocław 1933, ,,Codex diplo-
maticus Silesiae'' [dalej skrót: CDS), t. XXXVI, z. 1 [dalej skrót: IN], nr 378). 

s Tamże, nr 224. 
o Patrz przyp. 4 oraz IN, nr 556 i 383.
1 Jesenicko v obdobi feudalismu do roku 1848, oprac. R. Zuber i inni, Ostrava

1966, s. 466.
s W dokumencie tym (do dziś nie zachowanym) był wymieniony jeszcze jeden 

chłop noszący nazwisko zawodowe Schneider: ,,die Bauern Mertin Drotsmed, Sney
der" (IN, nr 280). 

e Analogicznym przykładem jest Schmiedeeisen = żelazo kowalne. 
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Nie da się zatem utrzymać teorii o istnieniu koperni w Kopernikach na pod
stawie wzmianki o Małgorzacie Smedenickelynne, właścicielce ziemi w Koper
nikach. 

Inne źródła pisane zachowują w tym względzie milczenie. Ale ... silentium non 
est argumentum. Czy w każdym wypadku? Na podstawie dokumentów z czasów 
średniowiecznych i nowożytnych wykażemy, że nie. Liber fundationis episcopatus

Wratislaviensis (ok. 1290 r.) 10, będący 'wykazem należności dla biskupstwa wro
cławskiego, w którym są wymienione młyny w wielu miejscowościach, milczy 
o warsztacie produkcji lub obróbki miedzi w Kopernikach. Również Registrum

Wratislaviense censorum et reddituum ad episcopatum spectantium (ok. 1420 r.) 11, 

wzmiankujące młyny zbożowe w kilku miejscowościach, młyny mięsne w Otmu
chowie i w Nysie, folusze w Nysie, warsztaty metalurgiczne w Frywaldowie (dziś
CSSR) i - co dla nas tutaj najważniejsze - młyn w Nysie, w którym produko
wano miedź 12, nie zawiera wiadomości o koperni w Kopernikach. Z pewnością
więc nie było jej tam w średniowieczu. A w czasach nowożytnych? Ponad wszelką 
wątpliwość można stwierdzić, że również nie istniała. Nie ma bowiem o niej 
wiadomości ani w dokumentach Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu u, 
ani w dokumentach dawniejszego archiwum w Nysie 14, ani w mwentarzach Archi
wum Państwowego we Wrocławiu 1s, ani w dokumentach dotyczących kopalnictwa 
i hutnictwa na Sląsku u, ani w opisach Sląska z XVIII-XIX w. 11, które reje
strują w księstwie nyskim jedynie warsztaty „Kupferhammer" w Nysie oraz 
w Miednikach (niem. Kupferhammer). 

Silentium est ergo argumentum! W Kopernikach nie było koperni od ok. 1290 r. 
do dnia „wczorajszego". Jest również mało prawdopodobne, by istniała tam wcześ
niej. Tym samym w polemice na temat etymologii nazwy wsi Koperniki od słowa 
koper - miedź odpadł argument historycz.ny. 

Krzysztof Pawlik 

10 CDS, t. XIV, Wrocław 1889. 
11 W. S c h u l  t e, Quellen zur Geschichte der Besitzverhćiltnisse des Bistums

Breslau (Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. III, Wro-
�w �m. 

12 Tamże, s. 226, 227, 234, 236, 249, 253/4, 255, 256. W Regesten zur schlesischen
Geschichte, Wrocław 1875-1933 (CDS, t. VII, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX) 
brak także wiadomości o producentach miedzi w Kopernikach. 

11 Patrz W. Ur b a n, Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we
Wrocławiu, cz. I. Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, Roma 1970; 
t e  n ż e, Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocła
wiu, [cz. II]. Dokumenty chronologiczne, Warszawa 1970; t e  n ż e, Wykaz regestów
dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, [Dokumenty odnoszące 
się do miejscowości parafialnych lub instytucji kościelnych] (Rocznik Teologiczny 
Sląska Opolskiego, t. II, 1970, s. 285-421); t e  n ż e, Katalog Archiwum Archidie
cezjalnego we Wrocławiu (Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 16, 1968, s. 115). 

14 Patrz IN. 
1s Inwentarz zespołu Księstwo Nyskie, AP Wrocław, sygn. 9; • Inwentarz ze

społu Hrabstwo Kłodzko, księstwa Głogów, Ziębice, Nysa, Oleśnica, Opole, Ra
cibórz, tamże, sygn. 5 (dokumenty zarejestrowane w tych inwentarzach zaginęły). 

1G Schlesiens Bergbau und Hiittenwesen, Wrocław 190�1901 (CDS, t. XX-XXI). 
17 F. A. Z i m  m e r  m a n n, Beytrćige zur Beschreibung von Schlesien, t. III, 

Brzeg 1784 (brak podstaw do przypuszczenia, jakoby duża ilość kuźni - Schmiede
hli.user w Kopernikach, wymienionych przez Zimmermanna, miała świadczyć o kuź
nictwie miedziowym); J. G. M e i s s n e r, Kurze Beschreibung von Schlesien, wyd. 
3, Bolesławiec 1805; J. A. V. W e i g e l, Geographische, naturhistorische und tech
nologische Beschreibung des souverainen Herzogtums Schlesien, Teil 7. Die Fiirsten
tiimer Oels, Trachenberg, Neisse und Ratibor, Berlin 1803. 




