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NA MARGINESIE PRACY 
NAD SZCZECIŃSKĄ REALIZACJĄ 

,,SMIERCI KOPERNIKA" 

1. 

Próby uchwycenia problemu jakim jest 
Kopernik: uczony - działacz - człowiek w 
kształcie dramatu są sprawą nie tylko trudną. 
Wielokrotnie próby takie podejmowano w bio
grafiach typu naukowego lub „vie romancee". 
L. A. Birkenmajer, Jeremi Wasiutyński, L. H. 
Morstin, L. Prove, Herman Kesten, Thomas 
S. Kuhn, R. Brandstaetter, L. Hurwic, i wielu 
innych uczonych, pisarzy i popularyzatorów 
wiedzy przetarło temat, nie licząc setek prac 
przyczynkarskich. Przetarło i chyba nie wy
czerpało, jeżeli ciągle od nowa fascynuje on na
ukę i literaturę. W dramacie rzecz ma się naj
gorzej: kilka prac, z których najpoważniejsza 
napisana została przez Jerzego Broszkiewicza 
i wystawiona w kilku teatrach p.t. „Koniec 
Księgi VI" - to wszystko! Czyż więc warto 
podejmować jeszcze raz ten trudny, powszech
nie znany, i właściwie adramatyczny temat, ja
kim było życie i sylwetka fromborskiego kano
nika i doktora? Czy powiedziano już ostatnie 
słowo i czy osiągnięto kształt artystyczny adek
watny do wagi problemu? Czy wreszcie w mo
rzu prac, które zostały lub zostaną napisane 
w 500 rocznicę urodzin nie nadużyjemy cierpli
wości słuchaczy, widzów i czytelników, wysta
wiając w teatrze nową, czy tylko inną, propozy
cję szkicu do portretu doktora Mikołaja? 

z. 
W roku 1968 popełniliśmy pewien sce

nariusz w dosyć trudnej dyscyplinie: drama tur-

Schemat budowy świata 
wedlug Herakleidesa 

gii faktu. Była nim adaptacja książki Ewy Cu
rie o matce, Marii Skłodowskiej - Curie p.t. 
„Portret Marii", zrealizowana potem w filmie 
TV i w dwu teatrach: kieleckim i szczecińskim. 
„Smierć Kopernika" jest dalszym ciągiem tam
tych poszukiwań. To także próba stworzenia 
teatru faktu. Portret człowieka utkany z doku
mentów, wypowiedzi autentycznych, listów cy
towanych niemal dosłownie, czasem tylko łączo
nych fabułą wiążącą, wysnutą z własnych do
mysłów i wyobrażeń. Te dosyć ascetyczne i su-



Schemat budowy świata 
według Arystotelesa 

rowe szkice pisane w formie black-aut'ów po
winny wesprzeć czy zastąpić legendę, ożywić 

prawdę historyczną. Pragniemy, aby były naj
bliższe autentyku. Problem jak udramatyzować 
fakty zgodnie z nauką, prawdą, naszą wiedzą 
o rzeczy - mamy za sobą, bo to był etap pisa
nia i konstrukcji scenariusza. Szkopuł w tym 
jak to uteatralnić. Czy można poprzez taki ma
teriał powiedzieć coś więcej o epoce Kopernika 
i naszej, o męce twórczej i paradoksach histo
rii, o wielkim konformiście który równocześnie 

• 

Schemat budowy świata 
według Ptolemeusza 

był jednym z największych buntowników wszy
stkich czasów? O zderzeniu porządkującej świat 
taktyki i strategii prawodawców i kościołów z 
koniecznościami nauki rozsadzającej i rewolu
cjonizującej porządek myślenia i struktur spo
łecznych . 

3. 

Oczywiście sztuka ma inne cele niż na
uka. Nas przede wszystkim interesuje człowiek: 
pokorny lub buntujący się, ulegający schema-
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Schemat ukladu heliocentrycznego 
Mikolaja Kopernika 

tom rzeczywistości, myślenia i szukający coraz 
to wyższych, szerszych, głębszych, lepszych -
nowych dróg. Poszukujący uciążliwej prawdy 
lub zadawalający się wygodnym kłamstwem. 

Potrzeba nam ciągle wizerunków owych wiel
kich gwałtowników, którzy stawali wbrew, na 
przekór, torowali drogę w nieznane. \Vizerun
ków Koperników, Kolumbów, Leonardów, Gali
leuszy, Keplerów i wielu innych, czasem bez
imiennych ludzi, którzy przewracając na nice 
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pojęcia zakrzepie, budowali nowe światy poJęc, 
nadając ruch krwiobiegowi historii społecznej. 
Bój o postęp świata, ludzkości jest stary a mo
że wieczny. I przerasta to co zwykliśmy nazy
wać walką między konformizmem a nonkonfor
mizmem. Oto portret dokiora Mikołaja Koper
nika z Fromborka. Nie był on rewolucjonistą 
w życiu a przecież zrewolucjonizow·ał świat 

ludzkich pojęć, naukę, a więc zbudował świat, 
\\ którym żyjemy. Był praktycystą: lekarzem, 
prawnikiem, matematykiem, administratorem, 
wojskowym, myślicielem, literatem wreszcie 
astronomem, ale wiązał teorię z praktyką i stał 
się jednym z pierwszych twórców ery nowożyt
nej. Budowai krnalizację we Fromborku i osa
dzał chłopów na spalonych przez Krzyżaków 
gospodarstwach - myśląc o gwiazdach i tłuma
cząc epistoły bizantyjczyka Tcofilakta Simoka
ty. Praktyk i erudy ta, uczony i wiecznie uczący 
się uczci1. \Ylaśchyie nic był bohaterem drama
tu: żył w d3statku z dożywotnich prebend ka
noników fromborskich, nie był prześlado\vany 
ani więziony i podróżował, koresponclował, 

p rzyja.ln!ł się n·1wct z przeciwnikami. Z papie
żem i Lutrem, Zygmuntem Starym i Albrech
tem Hohenzollernem. Cieszył się uznaniem i sza
cunkiem króla polskiego i wlaclcy Prus Książę
cych. Dożył wieku sędziwego nie ginąc jak Ser
wet czy Savonarola na stosie, nie wypierając 
się publicznie swych poglądów jak Galileusz, 
nie w nędzy jak Kepler czy u schyłku życia 

Brahe. A przecież dopiero po jego śmierci wo
kół jego dzieła rozgorzeje bój, w którym nazwi
sko jego stanie się symbolem walki, która trwa 
w świecie do d.dś. Był więc czy nie był wielkim 
konformistą? 



4. 

A więc sztuka może postawić pytanie, 
którego nie potrzebuje stawiać nauka. Może po
winna postawić je zamiast nauki? Może warto 
wciąż od nowa każdemu pokoleniu przypomi
nać, że „non omnis moriar" czyli, że są spra
wy, które dłużej trwają niż życie ludzkie. A mo
że pokazać, że pokora bywa groźniejsza od py
chy a pozorny konformizm nie zawsze oznacza 
kapitulacji. Łańcuch ludzi torujących drogę 

ludzkości bez względu na czas i przestrzeń jest 
długi jak ten, w którym znaleźli się Kepler, Bra
he, Kopernik, Galileusz, Newton, Mendelejew 
i Einstein i stanowią ogniwa wymienne. Gdyby 
któregoś z nich nie było znaleźliby się inni, 
którzy zastąpiliby ich w tej sztafecie. Może 
tylko wszystko trwałoby trochę dłużej. 

5. 

Niegdyś w latach 1946-48 łowiłem ry
by na wodach przybrzeżnych Bałtyku kolo Kry
nicy Morskiej (wówczas Łysa Góra) i na Zale
wie Wiślanym u stóp Fromborka. Piekne są 

noce gwiaździste na Warmii. Z wysokiego brze
gu skarpy fromborskiej patrzy się w niebo jak 
w zaczarowaną otchłań i wszechświat spływa 
wtedy na obserwatorium i na dachy Koperni
kowskiej katedry, a gwiazdy same zbiegają do 
rąk. Każdy kto przeżył to, mógł to odczuć: tyl
ko tu mogła być Mekka i Medyna astronomów, 
miejsce, w którym Mikołaj Kopernik mógł zro
zumieć i napisać swoje „De revolutionibus or
bium caelestium". Milo jest, że pod tym właśnie 
niebem i na tej ziemi, tu wśród nas żył, cier
piał, urodził się i umarł Mikołaj Kopernik. Nie 
umarł proszę Państwa! Żyje i jest nam ciągle 
od 500 lat potrzebny. 

Ilustracja z „ Epytoma ... " 
Peuer bacha i Regiomantana 



To chyba usprawiedliwia w jakiejś 

mierze nasz zamiar, aby mimo wielu prac na
ukowych, biografii, sztuki J. Broszkiewicza 
i R. Bujańskiego i filmu Petelskich - przedsta
wić Państwu, własną szczecińską propozycję 

teatralną opartą na trudnym ale wiecznie ży
wym temacie. 

Józef Gruda 

Scenariusz p.t. „Smierć Kopernika" 
opracowany został dla telewizji w roku 1968. 
Wersja skrócona p.t. „Portret Doktora Mikoła
ja" została nagrodzona na konkursie literackim 
w Olsztynie w r. 1972, i zrealizowana przez 
Teatr Współczesny we Wrocławiu w reż. 

H. Dzieduszyckiej i w Teatrze im. Jaracza 
w Olsztynie w reż. J. Błeszyńskiego. Wersja 
szczecińska jest nawrotem do wersji i tytułu 

pierwotnego. Obie wersje oparte zostały na ma
teriałach historycznych i zachowanej korespon
dencji. Wypowiedzi Kopernika są prawie do
słownymi cytatami z przedmowy do „De revo
lutionibus" (List do Pawła III) lub z fragmen
tów innych prac (np. „Rozprawa o monecie" lub 
„Komentarzyk") albo korespondencji (np. do 
Dantyszka). Wypowiedzi Galileusza, Keplera, 
Tychona Brahe, Inkwizytorów, Chłopów, są 

wyciągami z autentycznych dokumentów. Nato
miast rozmowa Kopernika z Legatem i Kardy
nałem oraz wątki dramatyczne związane z oso
bą Anny Szylling i sceny odtwarzające klimat 
epoki są swobodną projekcją literacką, chociaż 
większość występujących tu osób to postaci hi
storyczne, łatwe do zidentyfikowania. W pracy 
nad scenariuszem wykorzystano wszelkie do
stępne dokumenty i prace związane z osobą 

Kopernika. 



LUKASZ WATZENRODE (1447-1512) 

Biskup warmiński, senator Królestwa, 
zaufany doradca Zygmunta Starego w spra
wach krzyżackich; wuj i opiekun Mikołaja 

i Andrzeja Koperników - ulokował obydwu 
w kapitule warmińskiej i łożył na ich studia 
w Krakowie i we Włoszech. Mikołaja przezna
czył prawdopodobnie na swego następcę i trzy
mał go przy sobie w Lidzbarku w latach 1503-
-1510. Asystując biskupowi Kopernik zyskał 
znakomitą orientację w problemach stosunków 

polsko-krzyżackich, co miało swój dalszy wpływ 
na jego postawę i poglądy. 

JAN DANTYSZEK (1485-1548) 

Dworzanin królewski, poeta, huma
nista, nawykły do świeckiego życia długo zwle
kał z przyjęciem święceń kapłańskich; po
tem biskup chełmiński i warmiński, główny 

antagonista Mikołaja Kopernika. 

JERZY JOACHIM von LAUCHEN 
zwany RETYKIEM (1514-1576) 

Profesor matematyki i astronomii na 
uniwersytecie w Wittenberdze, uczeń Mikołaja 
Kopernika, autor Narratio prima czyli Opowie
ści pierwszej - streszczenia zasad nauki Ko
pernika zawartych w dziele De revolutioni
bus. 

PIOTR TOMICKI (1464-1535) 

Biskup krakowski, podkanclerzy wiel
ki koronny, doradca Zygmunta Starego, mece
nas sztuki. 

GALILEI (GALILEUSZ) GALILEO (1564-1642) 

Wielki fizyk i astronomon włoski, od
krył prawa ruchu wahadłowego, podał sposoby 
oznaczania ciężaru właściwego, skonstruował 

pierwszy termoskop, odkrył księżyce Jowisza, 
plamy na Słońcu, gorący zwolennik i propaga
tor poglądów Mikołaja Kopernika na budowę 
Wszechświata. 



JOHANNES KEPLER (1571-1630) 

Wybitny astronom niemiecki, konty
nuator idei Kopernika, jeden z twórców współ
czesnej astronomii, sformułował trzy prawa rzą
dzące ruchem planet względem Słońca. 

TYCHON BRAHE (1546-1601) 

Astronom duński, wypracował system, 
w którym za Kopernikiem przyjął ruch wszyst
kich planet wokół Słońca, twórca potężnego 

obserwatorium astronomicznego własnej kon
strukcji. 

„Kra; świata" w po;ęciu średniowiecznym 
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