
MOTTO1
„Propter scandalum evitandum veritas non est omitenda”. 

(Nie można poniechać prawdy po to, by uniknąć oburzenia.)

Papież Grzegorz IX (1227–1241), Decretalium Gregorii papae IX compilationis liber V, Titulus XLI. De 
regulis iuris, Capitulum III.

MOTTO2

„I jakkolwiek wiem, że myśli uczonego są niezależne od sądu ogółu – ponieważ 
dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie 
we wszystkich rzeczach prawdy – mimo to jestem zdania, że poglądów zgoła różnych od 
uznanej prawości należy się wystrzegać. – – Być może znajdą się tacy, co lubią bredzić
i mimo zupełnej nieznajomości nauk matematycznych roszcząc sobie przecież prawo do 
wypowiadania o nich sądu, na podstawie jakiegoś miejsca w Piśmie św., tłumaczonego źle
i wykrętnie odpowiednio do ich zamierzeń, ośmielą się potępiać i prześladować tę moją 
teorię. O tych jednak zupełnie nie dbam, do tego stopnia, że sąd ich mam nawet w pogardzie 
jako lekkomyślny”.

Mikołaj Kopernik, De revolutionibus (1543) (tłum. Mieczysława Brożka).MOTTO3
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Francisco de Goya (1797–1798),
„Gdy rozum śpi, budzą się demony” 

Źródło: Wikipedia <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Goya_-_Caprichos_
(43)_-_Sleep_of_Reason.jpg/410px-Goya_-_Caprichos_(43)_-_Sleep_of_Reason.jpg>

1. Wstęp

W artykule rozważę, czy tzw. odkrycie grobu Mikołaja Kopernika w kate-
drze fromborskiej w 2005 r. dokonane przez zespół badaczy pod kierownictwem 
prof. Jerzego Gąssowskiego jest faktem medialnym, czy też faktem naukowym; 
czy jest to prawdziwe odkrycie, czy tylko rzekome odkrycie; czy jest to dobrze 
uzasadnione odkrycie, czy źle uzasadnione odkrycie (ale jednak odkrycie) lub 
też czy jest to źle uzasadnione rzekome odkrycie. Przeanalizuję w tym kontek-
ście punkt widzenia uczonych i punkt widzenia nieprofesjonalistów1. 

W analizach tych wykorzystam parę pojęć: „kontekst odkrycia” i „kontekst 
uzasadnienia”, wprowadzone przez Hansa Reichenbacha (Experience and Predic-
tions (1938)). Ten pierwszy dotyczy aspektów racjonalnych lub irracjonalnych, 
drugi zaś wyłącznie aspektów racjonalnych2. 

1 Odsyłam do bardziej szczegółowych moich opracowań na ten temat − zob. Kokowski 2005a/2007; 
2005b/2007b; 2012b; 2012c; Walanus, Kokowski 2012.

2 Zob. Kokowski 1996.
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2. Powód fascynacji postacią Mikołaja Kopernika w czasach nowożytnych

Choć często się o tym zapomina na co dzień, nasze życie rozgrywa się
w czasoprzestrzeni fizyczno-symbolicznej (a nie tylko − fizycznej). Ową czaso-
przestrzeń tworzą z jednej strony elementy fizykalne (materialne, zmysłowe),
a z drugiej − elementy symboliczne (intelektualne, duchowe, religijne). Wspól-
nie rozpoznają (odkrywają i współtworzą) ją nauki ścisłe, nauki przyrodni-
cze, nauki humanistyczne (w szczególności filozofia), religie i ich teologie, etc.
W wyniku czego tworzone są kosmologiczno-światopoglądowe wizje świata.
W dziejach, analizowanych w dłuższej perspektywie czasowej, ulegają one licz-
nym modyfikacjom; czasami nawet bardzo radykalnym, fundamentalnym. 

Jak wiadomo (a raczej, jak powinno być dobrze wiadomo), De revolutio-
nibus (1543) Mikołaja Kopernika należy do elitarnej grupy dzieł, które zmieni-
ły wyobrażenia kosmologiczne panujące w kulturze europejskiej od czasów sta-
rożytnych po czasy renesansu. Dzieło to bowiem zburzyło kosmologię geocen-
tryczną, co było jednym ze źródeł powstania kultury epoki nowożytnej. Z tego 
to zasadniczego powodu (zarówno ze względów poznawczych, jak i użytko-
wych) warto dokonywać analiz treści tego dzieła, jego genezy i recepcji oraz ży-
ciorysu ich autora3.

Jan Matejko, „Rozmowa Mikołaja Kopernika z Bogiem” (1873) (Muzeum UJ, Kraków, 
nr inw. 2715; 851/I)

3 Dla tego powodu od lat zajmuję się taką problematyką, por. Kokowski 1996; 2001; 2002; 2004; 2009.
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Jednym z wielu tematów dotyczących Mikołaja Kopernika wartych głęb-
szego zainteresowania jest ustalenie konkretnego miejsca pochówku tego wiel-
kiego myśliciela w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrze-
ja we Fromborku4. 

Tematem tym zajął się w latach 2004–2009 interdyscyplinarny zespół kie-
rowany przez prof. Jerzego Gąssowskiego.

 

3. Czy tzw. odkrycie grobu Mikołaja Kopernika stało się wydarzeniem
medialnym? (Wybrane informacje na temat recepcji poszukiwań grobu 
Mikołaja Kopernika przez zespół kierowany przez prof. Jerzego Gąssowskiego)

W latach 2004–2005 dzięki środkom masowego przekazu świat obiegła 
wiadomość o poszukiwaniu grobu Mikołaja Kopernika w Bazylice Archikate-
dralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku przez zespół prof. 
Jerzego Gąssowskiego, do którego należeli m.in. mgr Beata Jurkiewicz (arche-
olog), dr hab. Karol Piasecki, prof. USzcz. (antropolog), pdinsp. mgr Dariusz Zaj-
del (specjalista antroposkopii) oraz dr Jerzy Sikorski (historyk), który sformuło-
wał już w 1973 r. fundamentalną hipotezę o zlokalizowaniu tego grobu przy oł-
tarzu św. Krzyża (do 1639 r. zwanego ołtarzem św. Wacława)5.

Kluczową rolę w rozpropagowaniu uzyskanych wyników odegrała „Między-
narodowa sesja naukowa poświęcona pamięci Mikołaja Kopernika” zorganizowana 
3 listopada 2005 r. we wspomnianej bazylice przez Wyższą Szkołę Humanistyczną 
im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz diecezję warmińską. Podczas sesji przedstawio-
no wyniki badań archeologicznych (ustalenie miejsca pochówku Mikołaja Koper-
nika), antropologicznych oraz antroposkopijnych (odszukanie niepełnego szkieletu 
Mikoła Kopernika wraz z niekompletną czaszką pozbawioną żuchwy) i dokonano 
uroczystego podpisania „Deklaracji Fromborskiej” (dokumentu postulującego ko-
nieczność popularyzowania oraz badania dokonań i biografii Mikołaja Kopernika).
Rozpowszechniano też informacje, że perfekcyjnie przeprowadzono badania arche-
ologiczne, antropologiczne i antroposkopijne, i dzięki temu naukowo udowodniono 
odnalezienie szczątków Mikołaja Kopernika z 97% pewnością. Pewność przynio-
słoby odnalezienie szczątków wuja Kopernika, biskupa Watzenrodego lub innych 
krewnych Kopernika w linii żeńskiej i przeprowadzenie testu mtDNA.

Badania te kontynuowano w latach 2006–2008. Przeprowadzono wte-
dy badania genealogiczne krewnych Kopernika w linii żeńskiej (prof. dr hab. 

4 Polecam wirtualną wycieczkę do tej bazyliki, zob. Diecezja Warmińska 2013. 
5 Zob. np. wybrane publikacje cytowane w Kokowski 2005a/2007a i 2005b/2007b; Sikorski 1973

(II wyd. 1985, III wyd. 1995; IV wyd. 2011).
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Krzysztof Mikulski, mgr Joanna Jendrzejewska oraz mgr Anna Stachowska). Po-
szukiwano też grobu biskupa Watzenrodego (prof. dr hab. Jerzy Gąssowski, mgr 
Beata Jurkiewicz oraz dr Ryszard Cichocki oraz dr hab. Tomasz Węcławowicz,
prof. UJPII). Wykonano również analizy DNA (w badaniach uczestniczyły trzy 
zespoły: prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, dr Maria Gajewska − Muzeum 
i Instytut Zoologii PAN, Warszawa; dr Wojciech Branicki, dr Tomasz Kupiec
− Pracownia Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie;
doc. dr Marié Allen i doktorantka Maria Lembring − Department of Immuno-
logy, Genetics and Pathology, Uppsala University; z grupą szwedzką współpra-
cował astronom, dr Göran Henriksson − The Uppsala Astronomical Observa-
tory, który był autorem pomysłu zbadania plam krwi na rzekomym autografie
listu Kopernika).

Otrzymano następujące rezultaty: 1) nie odnaleziono grobu biskupa Wat-
zenrodego (ale uzyskano wartościowe wyniki); 2) udało się ustalić krewnych 
Kopernika w linii żeńskiej tylko do połowy XVIII w. (ale uzyskano bardzo war-
tościowe wyniki); 3) wykonano analizy DNA niekompletnego szkieletu nr 13/
2005: przebadano krąg szyjny, zęby, kość udową (trzy zespoły). 

Dodatkowo zespół szwedzki dokonał analiz DNA czterech (z dziesięciu) 
włosów znalezionych w księdze Calendarium Romanum magnum Johannesa 
Stöfflera, z której korzystał Mikołaj Kopernik. Wyniki te zostały ogłoszone 20 li-
stopada 2008 r. w Warszawie na konferencji prasowej Fundacji Kronenberga pt. 
„Tajemnica grobu Kopernika wyjaśniona”.

Podczas konferencji m.in. prof. Jerzy Gąssowski i prof. Adam Koseski, rek-
tor Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, rozpowszech-
niali informacje, że perfekcyjnie przeprowadzono badania DNA i naukowo 
udowodniono odnalezienie szczątków Mikołaja Kopernika. 

Konferencja ta odniosła ogromny sukces medialny, ogłoszone na niej wy-
niki cytowano na całym świecie.

Informację, że perfekcyjnie przeprowadzono badania i naukowo udo-
wodniono odnalezienie szczątków Mikołaja Kopernika, uwieczniły trzy filmy: 
1) Tajemnica grobu Kopernika / Copernicus Tomb Mystery (60 min), scenariusz 
i reżyseria: Michał Juszczakiewicz (Michał Juszczakiewicz Art’s Agency, 2008);
2) Światowe odkrycie archeologów z Pułtuska. Poznana tajemnica grobu Kopernika 
(6 min 13 s), scenariusz i reżyseria: Józef Śniegocki, Paweł Kiela, zdjęcia: Robert 
Śniegocki (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, 2008); 
3) Misterium cranii Nicolai Copernici (29 min 12 s), scenariusz i reżyseria: Mar-
cin Stefaniak (Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, 2008) oraz strona 
internetowa Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy (2008). 
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W uznaniu zasług zespół prof. Gąssowskiego zdobył trzy nagrody: 1) „Fe-
nomeny Przekroju 2008” tygodnika „Przekrój”; 2) „Przeboje 2008 roku w pol-
skiej nauce” „Rzeczpospolitej”; 3) „Najważniejsze wydarzenia w nauce polskiej
w 2008 roku” Serwisu „PAP – Nauka w Polsce”. 

Ponadto nagrodę „Mocni Wizerunkiem” (nagroda przyznana w ramach 
VIII Kongresu Public Relations, Rzeszów, 22–24 kwietnia 2009 r., Wyższa Szko-
ła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) uzyskała też sama Fundacja Kronen-
berga za finansowanie poszukiwania grobu Kopernika i promocję tych badań 
(22 kwietnia 2009)6.

W tym kontekście władze kościelne diecezji toruńskiej i władze samo-
rządowe województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowały 19 lutego 2010 r.
(w dniu urodzin według kalendarza juliańskiego) tzw. powrót Kopernika do To-
runia. Wydarzenie to polegało na sprowadzeniu z Olsztyna do bazyliki katedral-
nej św. Janów (gdzie Mikołaj Kopernik był ochrzczony) odnalezionych szcząt-
ków astronoma i ich publicznej prezentacji. 

Plakat uroczystości toruńskich 
Źródło: <http://www.kujawsko-pomorskie.pl/kopernik/foto/plakat.jpg>

Następnie szczątki Kopernika przetransportowano do olsztyńskiej kate-
dry św. Jakuba, a od 16 marca znajdowały się one na zamku kapituły warmińskiej

6 Zob. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 2009. 
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w Olsztynie (obecnie Muzeum Warmii i Mazur). 20–22 maja 2010 r. władze ko-
ścielne diecezji warmińskiej i władze samorządowe województwa warmińsko-ma-
zurskiego zorganizowały powtórny pochówek Mikołaj Kopernika. 20 maja, o godz. 
18.30, trumna ze szczątkami Mikołaja Kopernika została w sposób uroczysty prze-
niesiona z zamku do katedry św. Jakuba, gdzie o godz. 19.00 odbyła się msza św. 

Sarkofag ze szczątkami Kopernika w bazylice katedralnej w Olsztynie 
Źródło: Wikipedia: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/KOS_sarkofag_ze_

szczątkami_Kopernika.jpg/800px-KOS_sarkofag_ze_szczątkami_Kopernika.jpg>

Następnego dnia kondukt pogrzebowy udał się z Olsztyna do Fromborka, 
zatrzymując się w Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim, Ornecie, Pienięż-
nie i Braniewie. W godzinach wieczornych trumna ze szczątkami dotarła do ka-
tedry we Fromborku, gdzie 22 maja odbyły się główne uroczystości powtórnego 
pochówku. We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele rządu, władz wojewódz-
kich i samorządowych oraz duchowieństwo i mieszkańcy. Uroczystościom prze-
wodniczył nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, homilię wygłosił metropo-
lita lubelski abp Józef Życiński7.

7 Dowiedziawszy się 7 IV 2010 r. z serwisu internetowego „PAP – Nauka w Polsce” o planowanym 
udziale abp. Życińskiego w uroczystościach we Fromborku (znaliśmy się już dużo wcześniej: miałem zaszczyt 
być jednym z Jego studentów filozofii nauki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i jednym z Jego 
stypendystów), 8 IV 2010 r. napisałem list elektroniczny do księdza Profesora, zwracając uwagę na naukową 
problematyczność odkrycia szczątków Kopernika (o tej problematyczności, zob. poniżej) i konieczność szanowa-
nia prawdy naukowej w świecie, w którym przekaz informacji zdominowany jest przez popularne media. W od-
powiedzi z 9 IV ksiądz Profesor napisał: „Drogi Panie Michale, Dzięki za list. Wiem o złożoności problemu. Sądzę, 
że nie skomplikuje się on jeszcze bardziej, jeśli w oprawie modlitewnej powiem homilię o potrzebie harmonijnej 
współpracy Akademii i Kościoła. Serdecznie pozdrawiam, Abp Józef”. Tak też się stało − por. Życiński 2010.
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Grób Kopernika w katedrze fromborskiej 
Źródło: Wikipedia: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Grabmal_Nikolaus_Ko-

pernikus_Frauenburger_Dom_2010.jpg/450px-Grabmal_Nikolaus_Kopernikus_Frauenburger_Dom_
2010.jpg>

20–21 maja kapituła warmińska, Instytut Historii i Stosunków Między-
narodowych UWM w Olsztynie, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku oraz Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie 
zorganizowały w Olsztynie Międzynarodowy Kongres Naukowy z okazji 750-le-
cia Warmińskiej Kapituły Katedralnej i Powtórnego Pochówku Kanonika Miko-
łaja Kopernika, podczas którego odbyła się także Sesja Kopernikana, poświęco-
na głównie kwestiom odkrycia grobu.  

„Z okazji badań nad identyfikacją szczątków M. Kopernika, odnowienia 
Deklaracji Fromborskiej oraz powtórnego pochówku”, Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna w Pułtusku ufundowała medale Kopernika (w Kapitule Medalu byli: 
prof. Adam Koseski, prof. Jerzy Gąssowski, prof. Owen Gingerich)8. Ponadto, od 
2012 r. wspomniana uczelnia przyznaje każdego roku w dniu 22 maja (w dniu tzw. 
powtórnego pochówku Mikołaja Kopernika) Złoty Medal Fromborski za rozwój 
i promocję myśli kopernikańskiej. Pierwszy taki medal otrzymał w 2012 r. astro-
nom, prof. Aleksander Wolszczan, a drugi w 2013 r. zespół z Politechniki Biało-

8 Według mojej wiedzy, przyznano co najmniej 102 takie medale (wątek ten podejmę poniżej w pod-
rozdziale 4).
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stockiej za konstrukcję łazika marsjańskiego Hyperion i zwycięstwo w Univer-
sity Rover Challenge9. 

Konkluzja powyższych rozważań może być tylko jedna: poszukiwania 
grobu Mikołaja Kopernika okazały się wielkim sukcesem medialnym! 

Pozostaje zatem przejść do następnego punktu rozważań.  

4. Czy tzw. odkrycie grobu Mikołaja Kopernika jest faktem naukowym, czy 
tylko faktem medialnym?

Powyższe pytanie nurtuje mnie od końca października 2005 r., kiedy to 
władze Polskiej Akademii Umiejętności poprosiły mnie, abym reprezentował tę 
instytucję podczas konferencji we Fromborku, podczas której podpisana miała 
być tzw. Deklaracja Fromborska. 

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie, jako pierwszy opublikowałem 
kilka naukowych tekstów na ten temat (30 października 2005/2007a i 22 grudnia 
2005/2007b), wygłosiłem dwa referaty (w 2009 i 2010 r.), zorganizowałem mię-
dzynarodową konferencję naukową w 2010 r. oraz byłem redaktorem naukowym 
tomu recenzowanych tekstów pokonferencyjnych, który ukazał się w 2012 r.10 

Aktualne poszukiwania grobu Kopernika: Wątpliwości, Problemy i Perspektywy
(©2005–2013) 

Strona internetowa Michała Kokowskiego 
Źródło: <http://www.cyfronet.krakow.pl/~n1kokows/poszukiwania_pl.html>

9 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 2012; 2013.
10 Zob. pierwsze krytyczne opracowanie tego tematu w literaturze: Kokowski 2005–2013; 2005a/2007; 

2005b/2007 oraz 2009; 2010a; 2010b; 2012a (red.); 2012b; 2012c; 2012d.
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Recenzowana monografia zbiorowa: Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika.
Dialog ekspertów (Kraków, 22–23 luty 2010 roku), pod red. M. Kokowskiego,

Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Przede wszystkim, aby rozważnie odpowiedzieć na tak sformułowane py-
tanie, należy najpierw odróżnić pojęcia „fakt naukowy” i „fakt medialny”. Otóż 
przez fakt naukowy rozumiemy zdarzenie lub proces o treści empirycznej, po-
twierdzone(-y) metodą empiryczną, tzn. uznaną metodą detekcyjno-pomiaro-
wą lub metodą historyczną, a przez fakt medialny − zdarzenie lub proces o treści 
empirycznej, który został uznany przez media za fakt empiryczny. Stąd też fakt 
medialny może być zwykłym zmyśleniem, fikcją dziennikarską, ale może też być 
faktem empirycznym; należy to zawsze sprawdzić w metodyczny sposób, nawią-
zując do istniejącej wiedzy i praktyki badawczej.

W artykule, korzystając m.in. z pary pojęć „kontekst odkrycia” i „kontekst 
uzasadnienia” (Reichenbach 1938), przedstawię syntetyczną ocenę tzw. odkrycia 
grobu Mikołaja Kopernika i rozważę, czy owo odkrycie jest faktem tylko me-
dialnym, czy również faktem naukowym. Jak wiadomo, „kontekst odkrycia”, któ-
ry opisuje okoliczności odkrycia, może zawierać zarówno elementy racjonalne, 
jak i elementy irracjonalne. Natomiast „kontekst uzasadnienia” zawierać może 
wyłącznie elementy racjonalne i to tak uporządkowane, aby w racjonalny spo-
sób dowieść słuszności głoszonych tez.
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4.1. Kontekst tzw. odkrycia grobu Mikołaja Kopernika

Aspekt racjonalny „kontekstu odkrycia” grobu Mikołaja Kopernika wy-
znaczają m.in.: 1) hipoteza J. Sikorskiego (z 1973 r.) o lokalizacji grobu Mikoła-
ja Kopernika, 2) część wiedzy archeologicznej, 3) część wiedzy antropologicz-
nej; natomiast aspekt irracjonalny określają m.in.: 1) wiedza potoczna na temat
M. Kopernika, jego portretów oraz epoki, w jakiej żył itp. (abstrahowanie od do-
robku specjalistów tej problematyki − rozważę to zagadnienie w dalszej części 
artykułu), 2) tzw. psychometria archeologiczna (zajmująca się wykorzystaniem 
paranaukowych technik psychometrii do badań archeologicznych).

Szczególnie ciekawe jest wykorzystanie owej psychometrii archeologicznej 
w poszukiwaniu grobu Mikołaja Kopernika. Otóż okazuje się, że prof. Gąssowski 
korzystał w tych poszukiwaniach z pomocy pana Zbigniewa Nowaka, bioener-
goterapeuty, biegłego sądowego bioenergoterapii, autora programów telewizyj-
nych poświęconych tej dziedzinie, medium psychometrycznego i zarazem eks-
perta psychometrii, za co wspomniany specjalista otrzymał Medal Mikołaja Ko-
pernika (certyfikat nr 102, sygnowany przez prof. Adama Koseskiego, prof. Owena 
Gingericha oraz prof. Jerzego Gąssowskiego)11. Zob. poniższe ilustracje:

Zbigniew Nowak, „Cenne odznaczenie” (29 listopada 2010)
Źródło: <http://www.nowak.pl/files/image/KOPERNIKrewers.jpg>

11 Na link do strony p. Z. Nowaka natrafiłem dzięki lekturze Postów o poszukiwaniu grobu Kopernika, 
opublikowanych na „Forum archeologii zawodowej – archeologia.org.pl”. Zamieściła go 19 VIII 2012 r. osoba 
o identyfikatorze „Smilodon populator”. 
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Zbigniew Nowak, „Cenne odznaczenie” (29 listopada 2010)
Źródło: <http://www.nowak.pl/files/image/KOPERNIKawers.jpg>

Warto w tym kontekście obszernie zacytować wspomnianego eksperta, 
który dokładnie wyjaśnia, dlaczego otrzymał Medal Kopernika:

„Cenne odznaczenie”.

Prawdopodobieństwo, nie pewność.

Poszukiwania [grobu Mikołaja Kopernika – M.K.] trwały już od 250 lat
i jak do tej pory nikomu się to nie udało. Profesora Gąssowskiego znam od wie-
lu lat i jesteśmy przyjaciółmi. Łączy nas bardzo wiele wspólnych spraw i przed-
sięwzięć. Kilkanaście lat temu powstała książka »Ocean czasu«12. W tym roku 
nagraliśmy ją na płytę. Wielokrotnie podczas naszych spotkań dyskutowaliśmy
o rozmaitych sprawach i problemach, radząc i rozwiązując je wspólnie.

Propozycja Biskupa Warmińskiego wzbudziła poważne wątpliwości, co do 
jej przyjęcia. [Jerzy Gąssowski – M.K.] Przyjechał więc do mnie, prawdopodobnie
mając w pamięci nasze doświadczenia z psychometrii archeologicznej[,] rozłożył 
plan katedry we Fromborku i zapytał, gdzie wg mnie leży Kopernik. Po chwili na-
mysłu wskazałem [–] szukając charakterystycznej dla Kopernika częstotliwości 

12 Prof. Gąssowski był redaktorem naukowym i autorem komentarza do książki pana Z. Nowaka pt. 
Ocean czasu. Śladami Ossowieckiego. Eksperymenty z psychometrii archeologicznej, zob. Nowak 1997. O istnieniu 
tej pracy dowiedziałem się dzięki lekturze znanego mi od 2010 r. artykułu Arkadiusza Sołtysiaka, który ukazał 
się w monografii zbiorowej, której byłem redaktorem, zob. Sołtysiak 2012, s. 31.
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pracy jego organizmu [–] kilka możliwych miejsc, między innymi ołtarz, przy któ-
rym – jak stwierdził Jerzy – Kopernik jako kanonik odprawiał mszę [Kopernik nie 
był księdzem, toteż nie mógł odprawiać mszy – M.K.].

Profesor zadał mi pytanie, czy według mnie uda mu się znaleźć prochy Koper-
nika? Opierając się na mojej diagnostyce, zgodnej jak się okazało ze wstępnym roz-
poznaniem profesora, o czym nie wiedziałem, odpowiedziałem twierdząco.

Podejmując decyzję[,] nikt nigdy nie jest w stanie przewidzieć ze stu-
procentową pewnością, że jest słuszna, a wszystko powiedzie się, czy rozwiąże
w sposób zgodny z oczekiwaniami.

Dzisiaj pan profesor jako członek Kapituły Orderu Kopernika uroczyście wrę-
czył mi medal wraz z certyfikatem[,] oświadczając, że moją zasługą w odkryciu 
grobu Kopernika była pomoc w podjęciu przez niego ostatecznej decyzji przeprowa-
dzenia wykopalisk” (Nowak 2010; kursywa − M.K.).

Jako absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kierunek 
filozofia) przypomnę w tym kontekście, że duchowni katoliccy (do wyjątków 
należy np. ks. prof. dr hab. Pyziak, arcybiskup lubelski, senior), a zwłaszcza teo-
logowie katoliccy odnoszą się z bardzo dużą rezerwą do radiestezji, retrognicji
i jasnowidztwa (czego szczególnym przypadkiem jest wspomniana psychome-
tria archeologiczna), traktując je jako możliwe przejawy działania Szatana...13

Jako fizyk i metodolog nauk ścisłych dodam zaś, że wspomniane dyscypliny 
nie cieszą się też uznaniem naukowców − empiryków. Powód jest prosty: specja-
liści radiestezji, retrognicji oraz jasnowidztwa nie potrafią zdobyć ufundowanych 
specjalnie dla nich nagród, w tym np. ufundowanej w 1996 r. nagrody James Ran-
di Educational Foundation o wartości 1 mln $ za przedstawienie obiektywnego 
dowodu jakiegokolwiek paranormalnego zjawiska w warunkach uzgodnionych 
wcześniej przez obie strony i przy udziale osób niezależnych od tej fundacji14. 

Dlatego (z powodu zasadniczych braków empirycznych) traktuję radieste-
zję, retrognicję oraz jasnowidztwo (w tym psychometrię archeologiczną) za pa-
ranauki15. Dziwi mnie więc stosowanie takich metod w badaniach archeologicz-
nych, a nawet choćby tylko odwoływanie się do nich w samym kontekście tzw. 
odkrycia grobu Mikołaja Kopernika.

13 Por. Katechizm Kościoła katolickiego 1994, ss. 486–487 nr 2115–2117; Zwoliński 1997b/2008; Kisz-
kowski 2006.

14 Por. Wróblewski 1987 ss. 155–158, 172–176, 192–195; 1991; James Randi Educational Foundation 
Staff 2013; Wikipedia 2013a; Wikipedia 2013b. 

15 Dodam, że w kontekście badań kopernikowskich tego rodzaju próby zastosowania technik paranormal-
nych podjął już dawno temu Jeremi Wasiutyński, organizując w latach 1935–1936 specjalne spotkania z „sensyty-
wem psychometrycznym” Stanisławem Ossowieckim. Ów „sensytyw”, dotknąwszy ksiąg należących do Koperni-
ka, miał ponoć dar mentalnego przemieszczania się do czasów epoki wielkiego astronoma. Relacje z tych czaso-
przestrzennych ekspedycji podaje Wasiutyński, zob. Wasiutyński 2007, ss. 97–99 przyp. 46, ss. 193–195 przyp. 120,
ss. 432–434 przyp. 60. Dla znawców badań kopernikowskich owe relacje brzmią absurdalnie i groteskowo.
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4.2. Kontekst uzasadnienia odkrycia grobu Mikołaja Kopernika

Struktura uzasadnienia tego odkrycia jest następująca: Jeśli spełnione są 
dostatecznie silne przesłanki p1, p2, ..., to teza o odkryciu grobu Mikołaja Ko-
pernika jest uzasadniona.

 

4.2.1. Pierwsza faza badań w latach 2004–2005, tj. badania historyczne, ar-
cheologiczne oraz antropologiczno-antroposkopijne

Według autorów poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika za odkryciem 
tego grobu i szczątków astronoma w pierwszej fazie badań przemawiają niezbi-
te, spójne argumenty naukowe przeróżnej natury, m.in.: 1) szczegółowa lektu-
ra źródeł historycznych (dokonana przez Jerzego Sikorskiego doprowadziła do 
sformułowania tezy o jednoznacznym powiązaniu kanonikatu, opieki nad kon-
kretnym ołtarzem oraz miejsca pochówku przy takim ołtarzu w Bazylice Ar-
chikatedralnej); 2) wyniki badań archeologicznych i antropologiczno-antropo-
skopijnych; 3) porównanie czaszki 13/05 z portretami Mikołaja Kopernika oraz
4) porównanie rekonstrukcji przyżyciowej twarzy czaszki 13/05 z portretami 
Mikołaja Kopernika.

Kluczowym argumentem, który przemawiał za tą identyfikacją, była − w opi-
nii autorów tych poszukiwań (w szczególności Jerzego Gąssowskiego i Karola 
Piaseckiego) − (P1) „pełna zgodność cech anatomicznych”, „uderzające podo-
bieństwo” rekonstrukcji przyżyciowej twarzy czaszki nr 13/2005 i (rzekomego) 
autoportretu przechowywanego w Muzeum Okręgowym w Toruniu, a nawet 
(P2) wszystkich podobizn Kopernika (Piasecki / Szczepkowska 2005). Stąd takie 
oto wypowiedzi badaczy: „Mała blizna ostatecznie rozwiała wątpliwości” (Gąs-
sowski 2005; Gąssowski 2006, s. 12; Gąssowski, Jurkiewicz 2006). „Szrama na 
czaszce jest artefaktem” (Piasecki / Szczepkowska 2005). „Najważniejszymi ce-
chami, które ostatecznie umożliwiły identyfikację czaszki z grobu 13/2005, jako 
czaszki Mikołaja Kopernika były zmiany wywołane stosunkowo wczesnym (we 
wczesnym dzieciństwie) złamaniem nosa. − − dalszy wzrost czaszki spowodo-
wał jej wyraźną asymetrię. − − Porównanie otrzymanego wizerunku z portre-
tami Mikołaja Kopernika wykazało uderzającą zgodność w przedstawieniu tych 
właśnie istotnych cech osobowych” (Piasecki 2010, s. 72).

W tym kontekście, na podstawie przeprowadzonych analiz historycznych, 
archeologicznych, antropologicznych oraz antroposkopijnych, Jerzy Gąssowski 
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sformułował tezę o zidentyfikowaniu grobu Mikołaja Kopernika z 97% prawdo-
podobieństwem. Z kolei Jerzy Sikorski już przed faktem uznania odkrycia gro-
bu z rzekomo „97% prawdopodobieństwem” głosił tezę, że „był w 100% pewny, 
że to muszą być szczątki Kopernika” (zob. Sikorski / Bełza 2008; Sikorski / Czar-
toryski-Sziler 2010), gdyż do wniosku tego prowadziła już sama analiza źródeł 
historycznych. 

4.2.2. Zastrzeżenia autora

1. Sformułowana przez prof. Jerzego Gąssowskiego teza o odkryciu grobu 
Mikołaja Kopernika z 97% prawdopodobieństwem jest bezpodstawna z fizycz-
no-matematycznego punktu widzenia.

2. Nie jest prawdziwa mocna teza J. Sikorskiego o jednoznacznym powią-
zaniu kanonikatu, opieki nad konkretnym ołtarzem oraz miejsca pochówku 
przy takim ołtarzu. Dowiodły tego już same badania archeologiczne: przy ołta-
rzu św. Krzyża (do 1639 r. zwanego ołtarzem św. Wacława) odnaleziono szczątki 
kanonika Andrzeja Gąsiorowskiego (1694–1767), który opiekował się ołtarzem 
św. Anny (do 1639 r. zwanym ołtarzem św. Pawła), a ponadto szczątki dziecka 
i młodej kobiety. Co za tym idzie, z metodologicznego punktu widzenia 100% 
pewność Jerzego Sikorskiego, że ujawnione szczątki muszą być szczątkami Mi-
kołaja Kopernika, była wyrazem jego wiary w ten fakt. 

3. Wykonując rekonstrukcję przyżyciową czaszki osobnika 13/05 (około 
70 lat), przywiązano niewystarczającą wagę do problematyki teorii błędów po-
miarowych (np. rozmycia skal Gierasimowa).

4. Wykonano tylko jedną rekonstrukcję przyżyciową czaszki 13/05. By 
zwiększyć stopień wierzytelności otrzymanych już rezultatów, należałoby po-
wierzyć wykonanie takich rekonstrukcji różnym niezależnym laboratoriom po-
miarowym, które pod względem dokładności pomiarowej nie ustępują Central-
nemu Laboratorium Kryminalistycznemu Komendy Głównej Policji. 

5. Porównanie wykonanej rekonstrukcji (osobnika w wieku około 70 lat) 
z wizerunkiem Kopernika z tzw. portretu toruńskiego (w wieku około 35–40) 
ma charakter tylko jakościowy, wizualny, a nie ilościowy (matematyczny). Tego 
typy porównanie może być skażone dużą dozą subiektywności, tym bardziej że 
nie przeprowadzono odmłodzenia twarzy (osobnika 13/05). Do porównań tych 
powinno się stosować metodę superprojekcji.
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a) Podinsp. mgr Dariusz ZAJDEL (Wydział Badań Dokumentów i Tech-
nik Audiowizualnych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP), Rekon-
strukcja prawdopodobnego-przyżyciowego wyglądu głowy na podstawie czaszki 
13/05 – prawy profil; 

b) Podinsp. mgr Dariusz ZAJDEL (Wydział Badań Dokumentów i Technik 
Audiowizualnych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP), Rekonstrukcja praw-
dopodobnego-przyżyciowego wyglądu głowy na podstawie czaszki 13/05 – widok en face.

c) Obraz olejny z toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, około 1580. 
Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/Ad/217/M/N.

6. Aby móc zasadnie wnioskować na podstawie podobieństwa rekon-
strukcji i podobizn Kopernika o fakcie odkrycia jego grobu i szczątków, trze-
ba założyć najpierw, że owe podobizny są wiernym odzwierciedleniem fizjo-
nomii Kopernika (co też uczyniono). Jednak nie musi być prawdą, że podobi-
zny te wiernie przedstawiają fizjonomię Kopernika. Należy więc przeprowadzić 
specjalne antroposkopijne analizy porównawcze portretów Kopernika z rekon-
strukcją przyżyciową (konieczność pomiarów)! 

7. Portret toruński nie jest autoportretem.
8. Podobizny Kopernika, na których widnieje skrzywiony nos nie są wierzytelne.
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a) Obraz olejny z toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, około 1580. 
Rzekomy „autoportret” Kopernika. Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/
Ad/217/M/N (na portrecie nie widać wcale skrzywionego nosa).

b) Tzw. portret gołuchowski niewiadomego mężczyzny. Obraz olejny 
szkoły niemieckiej; połowa XVI w.; kopia Nory Zing z 1944 r. Muzeum Narodo-
we w Warszawie, depozyt Muzeum Okręgowego w Toruniu, syg. MNW 190310; 
MT/MK/Dep/1.

c) Rzekomy portret Kopernika, faktycznie portret Johannesa Stöfflera (1452–
1531); fot. W. Skiba i A. Wyporek; źródło: Wasiutyński 1938, ilustracja po s. 536.

d) Portret M. Kopernika w kompozycji Tytusa Maleszewskiego (1827–
1898). Źródło: Flammarion 1873, s. 8 (obraz nie pochodzi z epoki Kopernika).

9. Nie jest prawdą, jakoby na wszystkich portretach M. Kopernika widniał 
zakrzywiony nos. Oto kontrświadectwa:

a) Portret epitafijny M. Kopernika z kościoła św. św. Janów w Toruniu 
(1580). Obraz olejny nieznanego malarza (ok. 1582–1589), ufundowany przez 
Melchiora Pirnesiusa, kopia Karla Hemmerleina (1943). Muzeum Okręgowe
w Toruniu, nr inw. MT/MK/183.

b) Tzw. drzeworyt Kauffmannowski (fragment), Wittemberga; koniec 
XVI w. – pocz. XVII w. Źródło: Batowski 1933, il. 3.



584 Michał Kokowski 585Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika: fakt medialny czy naukowy?

c) Obraz olejny Tobiasza Stimmera z katedry Notre Dame w Strasburgu, 
kopia Józefa Flika z 1989 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/MK/877.

10. Nie jest prawdą, jakoby na portretach M. Kopernika uwieczniona była wy-
raźna asymetria twarzy czy blizna, która widnieje na rekonstrukcji przyżyciowej.

11. Brak pisanych źródeł historycznych, które dowodzą, że M. Kopernik 
miał złamany nos, jego twarz była asymetryczna czy miał bliznę; istnieje zaś źró-
dło historyczne stwierdzające zupełnie coś przeciwnego (Nikodem Frischlinus, 
Na portret Kopernika z katedry strasburskiej (1575): 

„Oto portret Kopernika [chodzi o obraz olejny Tobiasza Stimmera z kate-
dry Notre Dame w Strasburgu – M.K.], uwydatniający dokładnie rzadką pięk-
ność jego rysów. Jego policzki zarumienione, piękne oczy, piękne włosy i człon-
ki harmonijnie ustosunkowane przypominają utwory Apellesa. Zatopiony w ba-
daniach i zadumie, zdaje się rozkazywać gwiazdom, powstrzymywać firmament, 
poruszać Ziemię i umieszczać Słońce w środku wszechświata” (cyt. za: Flamma-
rion 1873, s. 53). Wymieniony przez Frichlinusa Apelles, to jeden z najznakomit-
szych malarzy starożytności. Wspomnienie go w tym kontekście miało na celu 
ukazanie wyjątkowego piękna fizjonomii Kopernika. Ten krótki wiersz był póź-
niej często cytowany. Czynił to np. Gassendi w swoim Vitae Copernici (Parisiis 
1654; Haga 1655). 

12. Nie przedstawiono szczegółowego naukowego opracowania na temat 
całości przeprowadzonych badań, w szczególności zastosowanych metod dato-
wania archeologicznego, wstępnych analiz antropologicznych prof. Karola Pia-
seckiego, dokładnego opisu szkieletu z grobu 13/2005, w tym czaszki, itp.

4.2.3. Dodatkowe zastrzeżenia innych autorów

1. Wygląd uzębienia domniemanej czaszki M. Kopernika wskazuje na to, 
że osobnik ten nie miał 70 lat w chwili śmierci, lecz że był znacznie młodszy 
(Sołtysiak, Kozłowski 2009; Kozłowski 2012; Sołtysiak 2012).

2. Metoda typologicznej koncepcji rasy jest anachronizmem naukowym 
(Sołtysiak, Kozłowski 2009; Kozłowski 2012; Bednarek 2012; Młodziejowski 
2010/2012; Sołtysiak 2012).

3. Nie zostały przedstawione żadne kryteria diagnostyczne i sposoby oce-
ny domniemanych zmian patologicznych cechujących czaszkę 13/05 (Tyszczuk 
2006, 2009; Kozłowski 2012).
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4.3. Druga faza badań w latach 2006–2008 (2009), tj. badania historyczne, 
badania genealogiczne oraz badania DNA

Według autorów poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika za odkryciem 
tego grobu i szczątków astronoma w drugiej fazie badań przemawiają niezbi-
te, spójne argumenty naukowe przeróżnej natury, takie jak: 1) znajomość faktów 
na temat pochodzenia etnicznego ludności Śląska w XIII–XVI w., mieszczan to-
ruńskich XIII–XVI w. oraz rodziców Kopernika; 2) znajomość historii manu-
skryptów pism Kopernika i jego księgozbioru; 3) wyniki badań genetycznych 
domniemanych szczątków szkieletu M. Kopernika i włosów z księgi Johannesa 
Stöfflera (Calendarium Romanum magnum, Caesareae maiestati dicatum), która 
przez prawie ćwierć wieku była używana przez Astronoma, w tym: 4) porówna-
nie wyniku analizy genu HERC2 (determinującego kolor oczu) z portretami Ko-
pernika; 5) właściwe rozumienie metod statystycznego opracowania danych ge-
netycznych, znajomość populacyjnych baz mtDNA i Y–DNA.

Przedstawiono interpretacje uzyskanych wyników analiz DNA. Były to 
perfekcyjne badania, dzięki czemu naukowo udowodniono odnalezienie szcząt-
ków M. Kopernika: Bogdanowicz et al. 2008; Gąssowski (red.) 2008; Gąssow-
ski 2010a; Gąssowski (red.) 2010b; Bogdanowicz, Dołowy 2011; Jezierski 2010, 
2012, etc. „Analizy w trzech laboratoriach prowadzone były niezależnie, z zacho-
waniem wszelkich wymaganych procedur kontrolnych” (Bogdanowicz, Dołowy 
2011, s. 31; Bogdanowicz et al. 2009). „Analizy DNA wykorzystane przez szwedz-
kich i polskich uczonych nie budzą wątpliwości w międzynarodowym środowi-
sku naukowym. Są powszechnie wykorzystywane przez wymiar sprawiedliwo-
ści w wielu krajach. To dzięki nim Mikołaj Kopernik po 467 latach doczekał się 
ponownego pogrzebu. W porównaniu z pierwszym, bardzo skromnym, tym ra-
zem była to duża uroczystość” (Bogdanowicz, Dołowy 2011, s. 32).

4.3.1. Zastrzeżenia autora

1. Prof. Jerzy Gąssowski, za dr. Göranen Henrikssonen, astronomem i astro-
historykiem z Uniwersytetu w Uppsali, twierdził, że w Bibliotece tego Uniwer-
sytetu znajduje się oryginał listu Kopernika przeciwko Wernerowi. Faktycznie 
jest to jednak kopia tego listu i nie została ona napisana przez Kopernika. O tym 
drugim fakcie można się przekonać naocznie z porównania stylu pisma autora 
kopii listu i pisma Kopernika (zob. poniższe ilustracje). 
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a) M. Kopernik, Kopia Listu przeciwko Wernerowi, s. 1. Źródło: Uppsa-
la, Astronomska Observatoriet, Collect. Hjörther H III. 34; przedruk: Kokowski 
2012b, s. 223, ryc. 1. 

b) M. Kopernik, Autograf De revolutionibus, ks. I s. 1r. Źródło: Biblioteka 
Jagiellońska, Manuskrypty: De revolutionibus, <http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/
revol/images/001r.jpg>; przedruk: Kokowski 2012b, s. 224, ryc. 2.

2. Prof. Jerzy Gąssowski twierdził, że nikt nie zaglądał do księgozbioru Ko-
pernika w Uppsali, dlatego włosy znalezione w księdze należącej do Kopernika 
musiały być włosami samego Kopernika. Faktycznie zaś wiele osób zaglądało do 
tych ksiąg (m.in. historycy nauki)!

3. Autorzy analiz DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika 
(m.in. Bogdanowicz et al. 2009) sugerowali, że matka Kopernika była Niemką, 
bo pochodziła ze Śląska. Jednakże teza o niemieckości Śląska jest absurdalna:
w 1741 r. Śląsk znalazł się pod panowaniem Prus, ale mimo akcji germaniza-
cyjnej mniejszość polska na Śląsku w 1934 r. liczyła 800 tys. osób, zob. poniż-
szą mapę. 
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„Mapa mniejszości polskiej w III Rzeszy Niemieckiej w 1934 roku”
Źródło: Tygodnik Ilustrowany, 1934 z 12 sierpnia, przedruk w: Osmańczyk 1985, s. 21;

przedruk Kokowski 2012b, s. 259, ryc. 15.

4. Autorzy analiz DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika (Bog-
danowicz et al. 2009) założyli, że istnieje pełna korelacja między etnicznością (np. pol-
skością i niemieckością) a haplotypem mtDNA. W rzeczywistości nie ma mowy o ta-
kiej korelacji, co od dawna wiadomo specjalistom etnogenezy Słowian i Germanów.

5. Nawet gdyby istniała taka korelacja, nie można było posługiwać się bazą 
EMPOP1 (podbazą sądową) do wyciągania wniosków na temat etniczności wła-
ściciela próbki (co uczynili wspomniani autorzy), gdyż w podbazie tej nie było
w ogóle próbek pochodzących z Polski. Jednakże w podbazie literaturowej EMPOP1 
była próbka z Polski, o czym nie wspomnieli autorzy! Por. poniższe ilustracje:

Baza EMPOP1 − dane sądowe (zrzut ekranowy: Kokowski 2012b, s. 247, ryc. 9).
Widzimy, że dla danych sądowych baza EMPOP1 zawierała 3830 próbek dla populacji

euroazjatyckiej, w tym Dania – 200, Niemcy – 513, Poland – 0
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Baza EMPOP2 – próbka z Kościerzyny, Polska [próbka ta była już umieszczona
w bazie EMPOP1] (zrzut ekranowy: Kokowski 2012b, s. 249, ryc. 11)

7. Nie przedstawiono żadnych dowodów (w sensie ang. „evidence”, a nie 
„proof”), że przeprowadzono konkretne analizy mtDNA i Y-DNA, nie załączo-
no bowiem szczegółowych tabel czy wykresów pomiarowych, np. odpowied-
nich chromatogramów (zwanych też w literaturze elektroforegramami). Literal-
nie zaś odczytywane chromatogramy podane przez M. Allen ukazują różnicę
w pozycji 135 (A/G), a nie w pozycji 16316 (A/G). (Na marginesie dodam, że 
niezmiernie mnie intryguje, że nie zwrócili na to uwagi badacze DNA). Por. za-
łączone poniżej ilustracje:

M. Allen, Analiza porównawcza DNA z czaszki (kręg szyjny), z zęba, z przedramienia 
(kość udowa) i z włosów znalezionych w księgach Mikołaja Kopernika

 Źródło: Fundacja Kronenberga 2008a, „Galeria zdjęć”, zdjęcie nr 4; przedruk Kokowski 2012b, s. 229, ryc. 4.
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M. Allen, „Sekwencje chromatogramów dla czterech próbek: zęba i trzech włosów,
nominalnie ukazujące różnicę w pozycji 16316 (A/G), faktycznie zaś w pozycji 135 

(A/G), względem rCRS” 
Źródło: Allen 2008, s. 233; przedruk: Kokowski 2012b, s. 228, ryc. 3.

M. Allen, „Sekwencje chromatogramów dla czterech próbek: zęba i trzech włosów,
ukazujące faktycznie różnicę w pozycji 135 (A/G) względem rCRS”

Źródło: Allen 2008, s. 233; przedruk Kokowski 2012b, s. 228, ryc. 3.

W kontekście tym ważny jest fakt, że zespół badaczy domniemanych 
szczątków św. Brygidy (1303–1373), w którym uczestniczyła M. Allen, przedsta-
wił odpowiedni chromatogram, ukazujący trzy różnice sekwencji (względem se-
kwencji rCRS) w pozycjach 16294, 16296 oraz 16304 między porównywanymi 
czaszkami A i B. Zob. poniższą ilustrację:
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M. Nilsson, G. Possnert, H. Edlund, B. Budowle, A. Kjellström, M. Allen, Sekwencje 
chromatogramów czaszek A i B, ukazujące trzy różnice sekwencji (względem sekwencji 

rCRS) w pozycjach 16294, 16296 oraz 16304 między czaszkami A i B 
Źródło: Nilsson, Possnert, Edlund, Budowle, Kjellström, Allen 2010, s. 3, fig. 6; przedruk: Kokowski 2012b,
s. 231 ryc. 6 (Uwaga, różnice w sekwencji oznaczone są przez czarną kropkę umieszczoną bezpośrednio

pod linią kolejnych numerowanych pozycji sekwencji).

4.3.2. Niespójność wyników analiz modna

1. Autorzy analiz DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika nie 
są ze sobą zgodni w niebłahej kwestii: ile osób z bazy EMPOP ma ustalony przez 
nich haplotyp mtDNA. Sformułowali bowiem aż pięć różnych odpowiedzi na to 
pytanie, w tym cztery jawne i jedną niejawną:

a) pięć (z czego cztery żyją w Niemczech, a jedna w Danii) – Kupiec 
(„PAP – Nauka w Polsce” 2008a);

b) sześć (pięć z populacji niemieckiej i jedna z populacji duńskiej) 
– Branicki, Kupiec 2008, s. 220, 222;

c) dwie (jedna z populacji niemieckiej, jedna z populacji duńskiej) 
– Bogdanowicz 2008, s. 206;

d) dziewięć albo dwadzieścia pięć (Allen 2008, s. 232) (liczby te wyni-
kają z analizy przyjętej wartości przypadkowej zgodności próbek 1:250 i modelu 
matematycznego oszacowania przypadkowej zgodności sekwencji, uznawanego 
przez autorkę i tożsamego z modelem przyjętym w finalnej publikacji: Bogda-
nowicz et al. 2009 – Allen 2009c; 2009d)16.

16 Odpowiedzi b, c oraz d są szczególnie ciekawe, gdyż podane są w tej samej zbiorowej monografii, 
opublikowanej w 2008 r. Oznacza to, że trzy zespoły genetyków nie uzgodniły jeszcze wtedy haplotypu mtD-
NA domniemanych szczątków Kopernika!
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e) cztery (trzy z Niemiec i jedna z Danii), co odpowiada przypadkowej 
zgodności 1:483 – Bogdanowicz et al. 2009, s. 1. 

2. W ocenie prawdopodobieństwa przypadkowej zgodności wyznaczone-
go profilu mtDNA dla szczątków 13/2005 posłużono się błędnym modelem ma-
tematycznym, zastosowano bowiem przybliżenie rozkładu dwumianowego rozkła-
dem normalnym, a nie rozkładem Poissona (dla rzadkich statystycznie próbek).

3. W ocenie rozprzestrzenienia się haplotypu Y-DNA błędnie posłużo-
no się minimalną sekwencją haplotypu, tj. zbioru dziewięcioelementowego. Jak 
wiadomo, w genetyce genealogicznej nie prowadzi to do zasadnych wniosków 
na temat tego rozprzestrzenienia.

4. Wbrew często powtarzanym zapewnieniom zespoły zajmujące się ana-
lizami DNA szczątków 13/2005 nie działały niezależnie: Szwedzi znali bowiem 
wyniki Polaków (zauważyli to już sami autorzy tych badań: Kostrzewa / Głazek, 
Bogdanowicz, Branicki 2008).

5. Tylko jeden zespół dokonał analiz włosów − Szwedzi (stwierdzili to sami 
autorzy tych badań: Kostrzewa / Głazek, Bogdanowicz, Branicki 2008).

6. Autorzy, którzy wykazali się odwagą osobistą, wskazując liczne poważ-
ne luki merytoryczne, błędy interpretacyjne w publikacjach zespołu J. Gąssow-
skiego, zostali określeni mianem ignorantów i zaliczeni do twórców polskiego 
piekła: J. Gąssowski 2005b; K. Piasecki 2005; J. Gąssowski 2010a, (ks. prał. mgr) 
Jan Rosłan 2011. Do grupy tej włączeni zostali m.in.: autor tego artykułu (już
w 2005 r.), Tomasz Kozłowski (Zakład Antropologii, Instytut Ekologii i Ochro-
ny Środowiska, UMK) w 2009 r., Arkadiusz Sołtysiak (Zakład Bioarcheologii, 
Instytut Archeologii, UW) w 2009 r., Jarosław Bednarek (Zakład Genetyki Mo-
lekularnej i Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej, Collegium Medicum, UMK) 
w 2010 r., Bronisław Młodziejowski (Prezes Zarządu Głównego Polskiego To-
warzystwa Kryminalistycznego; Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, 
UWM) w 2010 r., Adam Walanus (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Śro-
dowiska, AGH) w 2010 r. 

Oto przykład fascynującej na swój sposób relacji Jerzego Gąssowskiego
z konferencji, w której nie uczestniczył na własne życzenie:

„Krakowska konferencja była sumą zmasowanego ataku [sic! − M.K.] na 
nasze osiągnięcia. «Z księgi Stöflera korzystali inni, liczni kanonicy», «badania 
były niechlujne», «to przypadek, że włos jakiegoś kanonika zaplątał się w księdze 
i ten kanonik został uznany za Kopernika», «rekonstrukcja podinspektora Da-
riusza Zajdla jest niewarygodna», «dlaczego nie wykonano analiz metodą węgla 
radioaktywnego?», «grób kanonika Gąsiorowskiego obala tezę, że każdy kano-
nik był chowany przy swoim ołtarzu».
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Nie sposób przytoczyć tu wszystkich zarzutów, świadczących o ignorancji 
i złej woli dyskutantów, którzy nie dopuszczali do siebie rzeczowych wyjaśnień 
[sic! − M.K.]. Obrady prowadził i pełnił funkcję «moderatora» [sic! − M.K.]
dr hab. Michał Kokowski. Starał się nie dopuszczać do głosu tych, którzy próbo-
wali udzielić wyjaśnień na zarzuty [sic! −M.K.]” (Gąssowski 2010a, s. 121). 

(Dla wyjaśnienia dodam, że w tekście tym padają haniebne pomówienia, któ-
re jednak doskonale harmonizują z intrygująco niskim poziomem wiedzy Jerzego
Gąssowskiego na temat Mikołaja Kopernika i metodologii badań interdyscypli-
narnych).

 

5. Finalna teza

Liczne niespójności, luki oraz poważne błędy w argumentacji popełnio-
ne przez zespół autorów zajmujących się badaniami identyfikacyjnymi domnie-
manych szczątków Mikołaja Kopernika, sprawiają, że w sensie naukowym kwe-
stia identyfikacji grobu 13/05 i szczątków pochodzących z tego grobu jest nadal 
sprawą otwartą. 

Formułując tę tezę, miałem i mam na względzie trzy motta tego artykułu: 
a) słowa papieża Grzegorza IX: „Nie można poniechać prawdy po to, by unik-
nąć oburzenia”, cytowane z podstawowego dokumentu formułującego stan-
dardy prawa kanonicznego; b) słowa Mikołaja Kopernika z De revolutionibus,
w tym stwierdzenie, że „myśli uczonego są niezależne od sądu ogółu − − zada-
niem uczonego − o ile ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg − jest szukanie 
we wszystkich rzeczach prawdy” oraz c) ilustrację Francisca de Goi zatytułowa-
ną „Gdy rozum śpi, budzą się demony” (przykładem tego rodzaju uśpienia umy-
słu było m.in. wykorzystanie w poszukiwaniu grobu Mikołaja Kopernika tzw. 
psychometrii archeologicznej i pozbawiona elementarnego krytycyzmu medial-
na histeria o wielkim odkryciu).

Uważam, że jeżeli faktycznie zależy nam na podtrzymywaniu wysokich 
standardów naukowych w Polsce, powinno się kontynuować poszukiwania 
grobu Mikołaja Kopernika i dążyć do przedstawienia rzetelnej, tzn. pozbawio-
nej błędów i niespójności, argumentacji, przemawiającej za odkryciem szcząt-
ków wybitnego kanonika warmińskiego. Nie można bowiem zadowolić się
w tej sprawie niespójnym i pełnym rażących błędów popularnonaukowym sty-
lem wypowiedzi zwolenników domniemanego odkrycia, przyjętym zarówno 
przez autorów tych badań, jak i licznych komentatorów i dziennikarzy. Na przy-
kład fakt szerokiego rozpowszechnienia wyników tych badań − w tym wysoki 
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„impact factor” („miara oddziaływania”) „Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America”, w którym ukazały się wyniki ana-
liz DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika17 − nie dowodzi wcale 
wartości tych wyników, lecz tylko tego, że mogły być one zauważone przez wie-
le osób. Nie wolno bowiem mylić rozpowszechnienia informacji z wartością in-
formacji: zarówno prace wybitne, jak i prace słabe mogą się ukazywać w jakich-
kolwiek językach narodowych i w jakichkolwiek czasopismach i monografiach, 
w tym w takich, które nie posiadają wyznaczonej wartości „impact factor”. Oce-
na wartości informacji należy wyłącznie do ekspertów tego rodzaju informacji,
a nie do osób postronnych, np. popularyzatorów nauki czy dziennikarzy18. 
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Michał Kokowski, Die Entdeckung des Grabes von Nikolaus Kopernikus: Medienereignis oder 
wissenschaftliche Tatsache?

Zusammenfassung 

Dieser Artikel ist dem Gedenken der polnischen autochthonen Bevölkerung Preußens im 19. und 20. 
Jahrhundert gewidmet, darunter den Aktivisten des Bundes der Polen in Deutschland (Związek Polaków w 
Niemczech) und ihren Familien (paradoxerweise hängt dies nicht von ungefähr mit der Suche nach dem Grab 
von Kopernikus zusammen). 

In dem Artikel wird eine synthetische Beurteilung der mutmaßlichen Entdeckung des Grabes von 
Nikolaus Kopernikus vorgestellt. U. a. unter Verwendung des Begriffspaares „Entdeckungskontext“ und 
„Begründungskontext“ (Reichenbach 1938) wurde erwogen, ob diese Entdeckung nur eine in den Medien 
erscheinende oder auch eine wissenschaftliche Tatsache ist. 

Es wurden die von den Urhebern dieser Entdeckung vorgebrachten Argumente analysiert. Erörtert 
wurde u.a. die Methodik der interdisziplinären Forschungen, die historischen Voraussetzungen, die Geschichte 
der Porträts von Nikolaus Kopernikus, die Argumentation aus dem Bereich der DNA-Analysen sowie die 
Frage der Rezeption jener Entdeckung in den Medien und in den Kreisen der Wissenschaft. 

Auf der Grundlage einer multivariaten Analyse wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass die genannte 
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Entdeckung zweifellos eine in den Medien erscheinende Tatsache ist; doch die für die Entdeckung dieses 
Grabes sprechende Argumentation, die bisher präsentiert wurde, ist an vielen Schlüsselstellen inkohärent, 
zweifelhaft oder falsch, was dazu führt, dass im wissenschaftlichen Sinn nach wie vor offen ist, ob tatsächlich 
das Grab von Nikolaus Kopernikus entdeckt worden ist. 

Deshalb wird für eine methodischere Fortsetzung dieser Forschungen postuliert.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Michał Kokowski, Discovery of the tomb of Nicolaus Copernicus media or scientific fact?

Summary

Article dedicated to the memory of Polish Prussia indigenous peoples in the XIX–XX c., Including 
activists of the Union of Poles in Germany and Their Families (paradoxically it is connected in non-random 
way of searching for the grave of Copernicus).

This article presents a synthetic assessment of the alleged discovery of the tomb of Nicolaus Copernicus. 
Using, among others, a pair of terms “context of discovery” and “context of justification” (Reichenbach 1938), 
considered whether this discovery is the fact that only media, or the scientific fact.

We analyzed the arguments used by the authors of this discovery. Dealt with, among others, 
interdisciplinary research methodology, historical evidence, the history of portraits of Nicolaus Copernicus, 
the arguments in the field of DNA analysis and the question of reception of this discovery in the media and 
academic circles.

Based on multivariate analysis concluded that these findings are undoubtedly the fact the media; So 
far, however, the argument for the discovery of this tomb is in many key points inconsistent, questionable or 
erroneous, which makes scientific sense that it is still an open question whether he actually discovered the 
tomb of Nicolaus Copernicus.

Therefore postulated to continue these studies in a more methodical manner.

Translated by Jerzy Kiełbik


