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Kopernik Mikołaj (1473-1543), wielki uczony polski, 

astronom, matematyk, ekonomista, lekarz; twórca heli-

ocentrycznej teorii świata. Urodzony w Toruniu, studiował 

w Krakowie, potem w Bolonii, Padwie i Ferrarze; od 1510 

przebywał we Fromborku pracując we własnym obserwa

torium; 1510 podał główny zarys teorii heliocentrycznej 

Commentariolus niedrukowany); 1543 ukazało się jego 

dzieło De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach 

sfer niebieskiCh), stanowiące przewrót w nauce i ówcze-

snym światopoglądzie; wyciąg z tego dzieła (pt. Narratio 

prima) napisany przez Retyka ukazał się drukiem 1540. 

Według teorii ogłoszonej przez Kopernika centralnym cia

łem układu planetarnego jest Słońce, dookoła którego krążą 

wszystkie planety, w tym również Ziemia; kościół począt

kowo zajął stanowiska wobec teorii Kopernika, później 

zwalczał ją, widząc w niej zagrożenie dla światopoglądu 

religijnego; w traktacie Montae cudendae ratio sformułował 

Kopernik zasady reformy monetarnej opartej na projekcie 

poprawy pieniądza i ujednolicenia monety pruskiej i pol

skiej, oraz prawo wypierania z obiegu lepszego pieniądz.a 

przez gorszy (nazwano je później prawem Greshama) . 

Mała encvklopedia powszechna 

PWN, Warszawa 
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JAREM I W ASIUTYŃSKI 

Dzieło O obrotach zniszczyło dawną h_ierarhię kosmiczną, 
podało w wątpliwość istnienie nadpowietrznego elementu 
cgnia, zrównało Ziemię z planetami. Kopernik odwrócił 

wszechświat podszewką na wierzch. Tam, gdzie było dno, 
najlichsze miejsce, znalazł się teraz sam „Bóg widzialny" -
Słońce, rządca kosmosu. Na miejsce starej przyszła teraz 
nowa hierarhia o odcieniu mistycznym. Ponadto hipotew 
ruchu orbitalnego Ziemi doprowadzBa do niesłychanego 

rozszerzenia wszechświata Ale ósma sfera - firmament 
gwiaździsty - stanowił nadal jego ograniczenie. Co było 

dalej? Spekulacje nad tym Kopernik pozostawiał lekc-:
ważąco „fizjologom". To nie była nauka. W niebo empi
rejskie widocznie nie wierzył. Ale wysunął dla przykładu 
dwa możliwe: poglądy: wszechświat jest wydrąźeniem w 
nieskończenie: rozciągłej substancji kosmicznej albo jest 
skończony i to w ten sposób, że poza nim nie istnieje 
nawet przestrzeń. Zwłaszcza drugi z tych poglądów trudno 
było zrozumieć na gruncie ówczesnych pojęć. Tym bardziej 
podziwiamy intuicję, która zbliżyła Kopernika do dwóch 
nowoczesnych poglądów na rozciągłość kosmosu. 

w r. 1600 spłonął na stosie pierwszy człowiek od czasów 
Arystracha i Seleukosa, który odwaźył się zniszczyć kry
ształową sferę firmamentu. Był to Giordano Bruno. Spalono 
go żywcem po siedmiu latach więzienia inkwizycyjnego za 
odważne wyznanie wiary w nieskończoność kosmosu i wie
lość światów zamieszkanych. Bruno był zwolennikiem 
Kopernika a heliocentryzm od hipotezy nieskończoności kos
mosu przedzielał tylko strach przed bezmiernym haosem 
bytu. z teorii Kopernika wy-nikało, że gwiazdy muszą być 
niezwykle jasne, podobne do Sło11ca. Ale jeśli Słońce jest 
jedną z gwiazd, to nie może wyróźniać się od nich tym, że 
nie leży na ósmej sferze. Wobec tego ósma sfera musi być 
fikcją, a gwiazdy - rozproszone w przEstrzeni kosmicznej. 
Nie ma już środka świata nie ma symetrii ani kresów. 
Wokoło przepaść nieogarnionych możliwości bytu. Wicher 
żywej. zrealizowanej nieskończoności w pieczonym żywcem 
mózgu i nerwach. ZnikłJ ściany świata, a poza nimi bez
miar ziem i życia. 

Pogląd Bruna podzielali Galileusz i Huyghens. Przeko
nanie o nieskończonej rozciągłości przestrzeni napotykało 

pierwszy poważny sprzeciw dopiero w XX ;stuleciu. Ale 
już wiek XVIII wykazał tendencje do tworzenia nowej 
hierarhii, co prawda nie tak istotnej. Kant i Lambert snuli 
spekulacje o centralnej masie układu gwiezdnego, o syste-

mach gromad gwiezdnych coraz wyższego rzędu. Przy koń
cu XIX wieiku Newcomb i Seeliger wysunęli zarzuty 
przeciw mniemaniu o nieskończoności materii kosmicznej. 
Radykalny zwrot w kosmologii stanowiła dopiero ogólna 
teoria względności Einsteina z r. 1916. Przestrzeń okazała 

się zakrzywiona i sama w sobie zamknięta, skończona, jak 
to przypuszczał niegdyś kardynał Mikołaj Krebs de Cusa. 
W tej przestrzeni nie ma hierarchii, nie ma punktu środ
kowego, jak go nie ma na powierzchni kuli. Kosmos jest 
niewyobrażalnie wielki, ale przecież czujemy się znowu w 
domu bez okien i drzwi. Ks. Lemaitre poszedł dalej niż 

Einstein zgodnie z duchem naszej, dynamicznej epoki. 
Według niego przestrzeń kosmiczna ulega ewolucji i roz
szerza się nieustannie. Kosmos jest znowu całością, która 
żyje i kiedyś umrze, jak narodziła się w zaraniu czasów. 

Minęły zaledwie cztery stulecia jak urzeczony młodzień
czą miłością i ideą Mikołaj z Torunia zbudował swą nie
prawdopodobną świątynię Słońca. Niewiele zostało z tej 
mistycznej architektury. Nie wierzymy już, że Słońce jest 
środkiem kosmosu, zdanie o bezwzględnym ruchu ziemi nie 
rna dla nas sensu, o deferensach i epicyklach słuchamy jak 
o ichtiozaurach. Ucichły fale zaburzeń myślowych, wzbu
dzone przez biednego małego człowieka, którym miotały 

dziedzictwo i los. Tak musi być. Ale z tych fal zrodziły 

się inne, choć związek już zaledwie dostrzegamy. Czujemy 
się bardziej, wolni, wysiłk i Mikołaja Kopernika i jego na
stępców zdjęły z nas ciężar hierarchii niebioo. Pocóż jednak 
ten wciąż odnawiający się obłęd kosmiczny? Możnaby 

odpowiedzieć jak niegdyś Kepler w swoim wierszyku: „trud 
ten i praca z podziwu biorą swój początek". Ale u samego 
,ich dna jest nienasycenie, sublimacja bólów i żądz w tę

sknotę do gwiaździstej odchłani". 

Jaremi Wasiutyński KOPERNIK, TWÓRCA NOWEGO 
NIEBA 

Warszawa 1938 
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STANISŁAW WEREMCZUK 

Kiedy podjąłem próbę kreślenia scenicznego portretu 
fascynującej postaci wielkiego astronoma i Polaka w kul
minacyjnym momencie jego życia, tj. kończenia dzieła 

O obrotach sfer niebieskich postać ta wymykała się kotur
nowemu wyobrażeniu ukształtowanemu przez wiedzę szkol
ną i encyklopedyczną Zadawałem sobie pytanie jak to się 

stało, że nie dzięki, ale mimo swego życia doprowadził 

dzieło do kof.ca. 

I wówczas w mojej wyobraźni ożywała postać jakże inna 
od konturu zamkniętego w foliałach i gwiazdach, postać 

żywa o niezwykłym umyśle i sercu, niemal tragiczna, 
c złowiek, który tylekroć musiał wybierać i rezygnować, by 
tylko dzięki wielkiemu: hartowi ducha i woli a nie sprzyja
jącym okolicznościom doprowadzić do końca zamierzenie 
najistotniejsze. 

Bo nie astronomia była mu sądzona z przeznaczenia , ani 
życie w Kapitule Warmii1skicj - z własnego wyboru. Wuj 
Mitołaja wi:ływowy biskup warmiński Watzenrode posyła 
go do naj sławniejszych uczelni ówczesnej Europy. by spo
sobić na tron biskupi. A trzeba pamiętać, że biskupstwo 
\Varmińskie było swego rodzaju księstwem w Królestwie 
Polskim. 

Wszechstronnie wykształcony Kopernik, doktor filozofii. 
prawa kanonicznego, medycyny, zyskujący sławę oryginal
nością umysłu już we Włoszech, stronić będzie późnio j 

od infuły biskupiej. Ale też wspominana przez kronikarz/ 
jego wielka miłość do Anny nigdy nie zostanie spełnionn. 
Zamiast tętniącej życiem umysłowym Akademii Krakow
skiej, wybierze obowiązek - daleką prowincję, Warmie. 
Tam pełnić będzie funkcję sekretarza biskupiego, lekarza 
administratora Kapituły Warmińskiej. 

W młodości, przejęty ideałami humanizmu, pierwszy w 
Polsce dokona literackiego przekładu z greki miłosnych 
„Listów Teofilakta", w wieku dojrzałym zreformuje systern 
pieniężny w Prusach Królewskich podbudowując go trak
tatem ekonomicznym. Energicznie organizuje obronę War
mii przed najazdem krzyżackim, chroni jej więź z Koroną . 
.Jako administrator dóbr Kapituły, pionierska wprowadza 
swego rodzaju emerytury czy dożywocia dla starych bez
dzietnych chłopów. To nie fikcja literacka, ten fakt znaj
duje potwierdzenie w kronikach. 

A gdzie miejsce i czas na to, by „wstrzymać słonce. 

ruszyć ziemię", na rewolucyjne podważenie średniowiecz

nego poglądu na świat? 



Jakkolw iek pi erwsze zarysy koncepcji powstały w e Wło·
szech a być może jes zcze w Krakowie, w okresie studiów, 
to sformułowa nia te orii i je j udokum e nto wania dokona ł 

Kopernik n a Warmii. W oddaleniu od środków uniwersy
teckich, nie jako na margine ·ie rozlicznych obowiązków a na
wet, szczególnie pod k oniec życia - w csamotnieniu. Sam 
stanął na przeciw światu, obowiązującemu pcrządkowi rze
czy i poglądom w imię prawdy i wolności umys łu. 

Tak zobaczyłem Kopernika. Nie jako pomnik ale czło

wieka zmagającego siq ze sobą i światłem, patriotę i oby
watela. 

Przywołajmy zatem świadków. Większość z nich, to po
stacie historyczne . chociaż sztuka jes t tylko kronikarskim 
szkicem dowolnie wybranych fragmentów życia Kopernika. 
A czy mogły tak mówić i myśleć, jak zasugerowałem? 

Odpowiedzi nie będzie. Każdy bowiem z nas sam po
prowadzi dialog z wielkim bohaterem. 

Stanislaw Weremczuk 

* * * 

Stanisław \Veremczuk urodził się w Derewicznie, pow. 
Radzyń Podlaski, w 1932 r. Studia polonistyczne ukończył 
\V Lublinie. Tu też zamieszkuje do dzisiaj pracując w in
stytucjach upowszechnienia kultury. 

Wydał dotychcza:s nast. tomiki poetyckie: Be zdr oż a, 
W i e r n o ś ć c i e n i (wspólny z J. W. Ziębą), i T r a k t '1-

t y. Jego wiersze weszły w skład czterech antologii poetyc
kich. Był też atarem kilku scenariuszy opartych o folklor 
widowisk plenerowych realizowanych na Lubelszczyźnie. 

SYN SŁOŃC A jest debiutem dramaturgicznfm au
tora. Sztuka ta uzy,skała II nagrodę ex aequo na ogólnopol·
skim konkursie na utwór dramatyczny związany z życiem 
M. Kopernika ogłoszonym w Olsztynie przez Wydzial Kul
tury PWRN, Związek Literatów Polskich Wydawnictwo 
„Pojezierze" oraz Państwowy Teatr im. S. Jaracza 
z okazji 500-nej rocznicy urodzin wielkiego astronoma. 

Insc:enizatja SYN A SŁOŃC A w Państwowym Tea
trze im. J. Osterwy jest praprem ierą sztuki. 
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MIĘDZYOD'DZIAŁOWE 81,URO OBSŁUGI 
RUCHU TURYSTYCZNEGO PTTK 

LUBLIN, UL. KOSCIUSZKI 6 
tel. 237-58, 289-50, teleks 8<1313 

poleca swoje usługi w zakresie: 

• organizacji wycieczek turystyczno - krajo
znawczych krajowych i zagranicznych dla 
zakładów pracy i szkól 

• wynajmu autobusów 

• sprzedaży dewiz do krajów Demokracji Lu
dowej 
(dla osób posiadających przepustki w pas 

konwencji do Czechosłowacji zapewniamy 
pełną wymianę 300 Kos) 

• rozprowadzania skierowań wczasowych 

• organizacji obozów letnich dla młodzieży 
szkolnej w okresie ferii zimowych - zimo
wisk. 

• informacji turystycznej oraz sprzedaży pa
miątek (Kiosk Informacji Turystycznej 
Lublin, ul. Krak. Przedm. 78) 

• wypożyczalni sprzętu turystycznego - Lub
lin, Rymwida 4 (LSM) (namioty, materace 
pneumatyczne, plecaki, narty, łyżwy z bu
tami 

e rezerwacji miejsc noclegowych w DW PTTK 
Lublin, ul. Kunickiego 222 oraz w Stacji 
Turystycznej PTTK w Obrokach pow. Kraś
nik. 
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