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KOPERNIKA

Z
12

okazji Święta Uniwersytetu, które w tym roku łączy się z obchodami 70-lecia Uczelni, Wydawnictwo Naukowe UMK publikuje książkę Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu. Jej autorem jest prof. Janusz
Małłek, międzynarodowej sławy historyk, zajmujący
się m.in. biograﬁą astronoma w kontekście ówczesnych wydarzeń historycznych, natomiast wstęp do

publikacji napisał dr Jerzy Sikorski, autor wielu uznanych prac poświęconych Kopernikowi.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich
jest poświęcona Prusom Polskim (zwykle takiej nazwy używa autor) w czasach Mikołaja Kopernika i stanowi niezbędne wprowadzenie do szczegółowych
problemów biograﬁi astronoma. Druga część nosi tytuł Copernicana i jest zbiorem interesujących artykułów, skromnie przez autora nazwanych szkicami, które częściowo były już publikowane, m.in. na łamach
„Głosu Uczelni”. Jednak rozproszone wcześniej teksty
dopiero teraz, zebrane w jednym miejscu, odsłaniają
bogactwo i wagę podejmowanej przez prof. Małłka
problematyki.
Zasadnicze pytanie, które pojawia się jeszcze
przed lekturą książki o Mikołaju Koperniku, brzmi
następująco: czy o biograﬁi tak znanego astronoma
można powiedzieć coś nowego? Okazuje się, że tak,
i to niemało. Z prawdziwą pasją autor roztrząsa szczegółowe a zarazem istotne zagadnienia, jak np. to, czy
Kopernik posługiwał się językiem polskim i co było dla
niego ojczyzną. „Dla Kopernika – mówi prof. Małłek
– najbliższą ojczyzną było miasto rodzinne – Toruń,
następnie Prusy Królewskie wraz z biskupią Warmią,
o której przetrwanie pilnie zabiegał zwłaszcza w czasie wojny 1519–1521, ale również całe Prusy, także te
Książęce. Ojczyzną w szerokim znaczeniu była dla niego Polska. Z pewnością czuł się indygeną pruskim, ale
także obywatelem państwa polskiego” (s. 150).
Skrupulatna analiza tekstów źródłowych i opracowań prowadzi autora książki do ciekawych pytań
i odkryć. Jednym z nich jest sprawa kolegów astronoma z czasów studiów w Krakowie, ponieważ informacje o nich wzbogacają również naszą wiedzę o Koperniku (z kim się przyjaźnił? w jakim języku rozmawiał
z kolegami?). Inny, nieznany wcześniej, rozdział książki
ukazuje postawę astronoma wobec zakonu krzyżackiego. Prof. Małłek zarówno przybliża tu działania
Kopernika w relacjach między państwami, jak i cytuje
listy, w których astronom mówi o Krzyżakach. Jak ich
nazywa i jak broni się przed agresorami? Przeczytamy
o tym w artykule Kopernik a Krzyżacy.
Licząca blisko 200 stron książka zawiera interesujący materiał ilustracyjny w postaci fotograﬁi pomników Mikołaja Kopernika – nie tylko w kraju, ale
i tak odległych miejscach, jak chociażby Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone czy Kolumbia.
Inspirująca treść publikacji, jej gawędowy styl
oraz… przyjazna cena to powody, dla których książka
prof. Małłka zainteresuje szerokie grono odbiorców.
Czytelnicy będą również mieli okazję do podyskutowania z autorem i zakupu publikacji w bardzo atrakcyjnej cenie podczas spotkania promocyjnego. Więcej
informacji znajdą Państwo pod adresem www.wydawnictwoumk.pl y
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