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Uniwersytet Mikołaja Kopernika obchodzi w 2015 roku 70-lecie ist-
nienia. Czas ma dla nas szczególne znaczenie, nie ma bowiem praw-
dziwego uniwersytetu bez historii i tradycji. Do zadań uniwersyte-
tu należy nie tylko prowadzenie badań naukowych i kształcenie na 
najwyższym poziomie, zatrudnianie najlepszej kadry, wyposaża-
nie sal wykładowych, pracowni i laboratoriów w najnowocześniej-
szy sprzęt. Do miana uniwersytetu przede wszystkim trzeba dojrzeć. 
Mieliśmy wyjątkowe szczęście, że nasz uniwersytet wyrósł ze znako-
mitych korzeni, kontynuując zwyczaje uczelni w Wilnie i we Lwo-
wie. Ich pracownicy zaszczepili w Toruniu najlepsze tradycje aka-
demickie – i nie chodzi wyłącznie o zwyczaje czy symbole, ale także 
o system wartości i umiejętność odróżniania dobra, prawdy i pięk-
na. Nie jest przypadkiem, że w trudnych czasach PRL to przedsta-
wiciele naszego środowiska występowali pierwsi w obronie wolno-
ści i godności.  

Z okazji naszego jubileuszu chcemy przypomnieć naszą hi-
storię, ale także pokazać dzisiejszy uniwersytet – prężny i cenio-
ny ośrodek naukowy, zajmujący czołowe miejsce w rankingu szkół 
wyższych w Polsce, dumny z sukcesów swoich pracowników i stu-
dentów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
przygotowało jubileuszowe publikacje, m.in. niniejszą książkę. Se-
ria prezentowanych tytułów ma na celu nie tylko przypomnieć dzie-
je naszej uczelni, ludzi, którzy ją tworzyli i wpłynęli na jej charakter 
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i pozycję, ale ma także przedstawić wyniki badań prowadzonych 
przez naszych pracowników.

Gorąco zachęcam Państwa do sięgania po wydawnictwa jubile-
uszowe UMK. To literatura najlepszej próby, tworzona przez zna-
komitych autorów i ciesząca oko piękną formą i starannością wy-
dania, co jest charakterystyczne dla naszego wydawnictwa. Niech 
książki te, niezależnie, czy wezmą je Państwo do ręki w roku jubile-
uszu, czy znacznie później, przypominają nam wszystkim o wyjąt-
kowym miejscu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na mapie nauki 
polskiej i o tych szczególnych dniach, w których wspólnie świętowa-
liśmy jego 70-lecie.

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Rektor UMK



Sch yłek średniowiecza sp rzyjał licznym migracjom. Osadni-
cy posługujący się językiem francuskim zasiedlali pogranicze 
etniczne romańsko-germańskie, koloniści z terenów Rzeszy 

osiedlali się na terytorium państ w Europy środkowej – w państ wie 
Piast ów, w Czech ach , na Węgrzech , wreszcie nad Bałtykiem (Pru-
sy, Infl anty). Poch odzenie etniczne, odmiennie niż w XIX i XX w., 
nie określało wówczas narodowości mieszkańców Europy, znacznie 
ważniejsze było zamieszkiwanie w danym państ wie, identyfi kacja 
z nim poprzez osobę władcy, zamieszkiwaną prowincję czy rodzin-
ne miast o. Jedynym wyjątkiem pod tym względem były migra-
cje ludności żydowskiej. Ze względu na odmienność religijną byli 
oni w krajach  swojego osiedlenia traktowani jako obcy, aczkolwiek 
w Polsce np. cieszyli się znaczną autonomią i pozost awali pod opie-
ką władcy. W st osunku do ch rześcijan, szczególnie jednego obrząd-
ku, takich  zast rzeżeń nikt nie wysuwał. Pozost awali oni mieszkań-
cami jednej ch rześcijańskiej Europy, a ich  „narodowość” określało 
miejsce osiedlenia. Emigrant, przenosząc się do innego państ wa, 
księst wa, miał obowiązek – jeśli ch ciał aktywnie uczest niczyć w ży-
ciu publicznym – uznać zależność od miejscowego władcy i przyjąć 
„tamtejsze obywatelst wo”. Krzysztof Kolumb – z poch odzenia genu-
eńczyk, przeszedł do hist orii jako poddany królów Kast ylii i Ara-
gonii, a więc Hiszpan. Ciekawy jest  przykład kupca krakowskiego 
Jana Sweidniczera, który jako obywatel krakowski i poddany kró-
la polskiego, przeniósł się w 1441 r. do Torunia, by założyć faktorię 
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i osadzić swojego syna Jerzego. W trakcie pobytu w Toruniu infor-
mował lojalnie wielkiego mist rza za pośrednict wem swojego powi-
nowatego, krzyżack iego szpiega, o zaniżanych  st ratach  wojsk wę-
gierskich  i polskich  w wojnie z Turkami1. Po 1448 r. Sweidniczer 
wrócił do Krakowa, a w 1454 r. wraz z dwoma innymi kupcami kra-
kowskimi udzielił pożyczki gdańszczanom i torunianom, zabiegają-
cym o poparcie kardynała Zbigniewa Oleśnick iego dla wojny z Za-
konem w Prusach 2. 

W tym kontekście sp ór o „narodowość” Mikołaja Kopernika nie 
ma właściwie sensu. Przez całe swoje życie był on lojalnym podda-
nym królów polskich . Z okresu wojny polsko-krzyżack iej w latach  
1519–1521 mamy świadect wo jego „patriotyzmu”, czyli potwierdze-
nie lojalności wobec polskiego monarch y. Z punktu widzenia prawa 
i własnych  zapatrywań politycznych  był więc Polakiem. Nie prze-
szkadzał w tym fakt, że zapewne pierwszym językiem, z którym ze-
tknął się w domu rodzinnym, był niemieck i, a rodzina matki po-
ch odziła niewątpliwie z obszaru Rzeszy i była niemieck ojęzyczna. 
Bardzo trudno w ogóle mówić w tym okresie o Niemcach  jako naro-
dzie. Ziemie zamieszkiwane przez ludność posługującą się różnymi 
dialektami języka niemieck iego były podzielone na wiele władztw te-
rytorialnych , a w skład Rzeszy wch odziły też np. Czech y i Niderlan-
dy. Można więc całą tę dyskusję zamknąć st wierdzeniem, że Mikołaj 
Kopernik był z poch odzenia torunianinem, Prusakiem (tj. miesz-
kańcem swojej małej ojczyzny – Prus Królewskich ) i niemieck oję-
zycznym Polakiem, co z punktu widzenia czasów wsp ółczesnych  
jest  trudną do zrozumienia i zaakceptowania fi gurą retoryczną, ale 
dla czasów Kopernika najwłaściwszym określeniem jego „narodo-
wości”. Kopernik nigdy nie określał się i nie był określany wsp ółcze-
śnie jako Niemiec, a osławiona przynależność do nacji niemieck iej 

1 K. Kopiński, K. Mikulski, Rebber Albrecht IV (ok. 1370–po 1450), kupiec tor., 
szpieg krzyżacki, [w:] Toruński słownik biografi czny, t. 5, pod red. K. Mikul-
skiego, Toruń 2007, s. 175–176.

2 Szerzej o tym fakcie w rozdziale VII.


