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A w środku wszystkich ma swą siedzibę 
Słońce. Czyż bowiem w tej najpiękniejszej 
świątyni moglibyśmy umieścić ten znicz w in
nym albo lepszym miejscu niż w tym, z któ
rego on może wszystko równocześnie oświe
tlać? Wszakże nie bez słuszności nazywają go 
niektórzy latarnią świata, inni rozumem jego, 
jeszcze inni władcą . Trismegistos zwie je wi
dzialnym bogiem, Sofoklesowa Elektra -
wszystko widzącym. Tak więc zaprawdę Słoń
ce, jakby na tronie królewskim zasiadając, 
kieruje rodziną planet krzątającą się dokoła. 
I Ziemia także nie jest pozbawiona usług Księ
życa, lecz - jak to Arystoteles mówi w dziele 
„O zwierzętach" - Księżyc jest najbliższym 
krewniakiem Ziemi, podczas gdy Ziemia zosta
je zapłodniona przez Słońce i zachodzi w cią
żę, by rodzić co roku. 

MIKOŁAJ KOPERNIK 
„O obrotach ciał niebieskich" 
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OD AUTORA 
Zamiast artykułu do programu 

Kiedy zająłem się sprawami teatru, próbowałem sił w pewnej dosyć 
trudnej dyscyplinie: dramaturgii faktu. Popełniłem nawet pewien tekst. 
adaptację książki Ewy Curie o matce pt. Portret Marii. Sam to trzy 
krotnie reżyserowałem: w teatrze i w TV, i przyzri.aję bez bicia, że 
Portret Doktora Mikołaja jest dalszym ciągiem tamtych poszukiwań: 
to także próba stworzenia teatru faktu. Portret człowieka utkany z do
kumentów, wypowiedzi autentycznych, listów czasem tylko łączonych 
fabułą wiążącą, wysnutą z własnych domysłów i wyobrażeń . Te dosyć 
ascetyczne i surowe szkice powinny zastąpić czy wesprzeć legendę, 
pragnąłem, aby były najbliższe autentyku. I tu szkopuł: jak je ożywić, 
uteatralnić, udramatyzować, aby były zgodne z prawdą, nauką, naszą 

wiedzą o rzeczy. 

* * * 
Spytała mnie Pani, czemu napisałem Portret Doktora Mikołaja? 

Gdybym chciał kokietować Panią swoją przeszłości<1 rybacką, której 
pewien etap, lata 1946-47 związane były z Zalewem Wiślanym między 
Tolkmickiem, Kadynią, Krynicą Morską (wtedy jeszcze nazywała się 
Łysą Górą) i Fromborkiem, odpowiedziałbym: „winne są noce spędzone 
na barkasach pod kopułą z gwiazd, winien jest. wysoki brzeg skarpy 
fromborskiej jak otchłań, z której patrzy się w zaczarowane niebo; 
i wszechświat spływa wtedy na dachy kopernikowskiej katedry, gwiaz
dy same zbiegają do rąk ... " I wtedy każdy, kto to przeżywał, wie, że 
tylko tu mogła być Mekka i Medyna astronomów, miejsce gdzie doktor 
Mikołaj mógł zrozumieć i napisać swoje De revol.utionibus orbium 

caelestium. 
Ale nie jestem poetą i byłoby to nieprawdą. W owych latach łowi

łem poprostu flądry, dorsze i łososie na wodach przybrzeżnych Bałty
ku, a węgorze i sandacze na Zalewie, czasem pisałem nie najlepsze 
artykuły do „Bellony" i „Copernicanami" nie interesowałem się zu-

pełnie. 

* * 
Oczywiście sztuka ma inne cele niż nauka. Powie Pani, że szukam 

przykładów, wzorów, modeli sprzeciwiających się utartym poglądom 
rewolucjonizujących świat, naukę, że potrzeba nam wizerunków owych 
wielkich gwałtowników, którzy stawali wbrew, naprzekór, torowali 
drogi w nieznane, dawali się spalić lub więzić dla sprawy postępu, 
idei, własnych przekonań. Wizerunków Koperników, Kolumbów, Leo
nardów, Galileuszy, Keplerów i wielu innych. Czyż więc chodzi o spra
wę nonkonformizmu, o filozofię czynnego zwalczania zła, błędów my
ślenia , utartych banałów, wstrzymania myśli ludzkie j na progach do
gmatyzmu, dorażnej taktyki racji klasowych? Bój o postęp świata, 
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ludzkości jest stary, a może wieczny. Gdzieś symbolem tej walki stał 

się nasz Kopernik. Nie był rewolucjonistą w życiu, ale myśl jego zre
wolucjonizowała naukę, a więc świat, w którym żyjemy. Był jednym 
z pierwszych twórców ery nowożytnej, myślenia, logiki naszych cza
sów. Wiązał teorię z praktyką. Był praktycystą: inżynierem, lekarzem, 
organizatorem, ekonomistą, wojskowym, myślicielem , wreszcie astro
nomem. Budował kanalizacje we Fromborku i osadzał chłopów na spa
lonych przez Krzyżaków gospodarstwach warmijskich. Właściwie nie 
był klasycznym bohaterem dramatu : żył w dostatku, nie był prześla

dowany ani więziony, w zgodzie z przyjaciółmi i adwersarzami: z pa
pieżem i Lutrem, Zygmuntem Starym i Albrechtem Hohezollernem 
korespondował z wszystkimi wokół, podróżował, cieszył się uznanie~ 
i szacunkiem króla polskiego i władcy Prus Książęcych. Dożył wieku 
sędziwego, nie ginąc jak Savonarola na stosie, nie wypierając się swych 
poglądów jak Galileusz, nie w nędzy jak Kepler. A przecież dopiero 
po jego śmierci wokół jego dzieła rozgorzał bój - w którym jego na
zwisko stało się symbolem właściwym walki, która trwa na świecie do 
dziś. 

* * 
Nie mogę z czystym sercem odpowiedzieć, dlaczego napisałem Portret 

Dok tora Mikołaja. Może dlatego, aby przypomnieć, że „non omnis mo
riar·', czyli że są sprawy, które dłużej trwają niż życie ludzkie. A może, 
że pokora jest grożnie j sza od pychy, a pozorny konformizm nie oznacza 
zawsze kapitulacji. A może też to, że łańcuch ludzi torujących drogę 

światu jest długi jak ten , w którym znależli s ię Kepler, Tycho de Bra·
che, Kopernik, Galileusz, Newton i że stanowią oni ogniwo wymienne. 
Ze gdyby nie było Któregoś z nich, znależliby się inni, którzy by za
stąpili ich w teJ sztafecie. Może tylko· trwałoby to nieco dłużej? 

A może miło jest po prostu pomyśleć, że nasza ziemia warmińska 
jest nie tylko piękna i pełna, ale że pod tym niebiem i na tej ziemi, 
tu wśród nas, znajduje się Mekka i Medyna astronomów wszystkich 
czasów, że wśród nas żył, cierpiał, urodził się i umarł wspaniały czło

wiek, wielki niezależny umysł - doktor Mikołaj Kopernik. 

Pozdrawiam Panią spod szczecińskiego nieba, gdzie też w roku 
1973 obchodzić będziemy 500-lecie narodzin doktora Mikołaja. 

Szczecin, 25. X. 1972 r. JÓZEF GRUDA 
„Portret Doktora Mikołaja" oparty został na materiałach hist'>rycznych, zachowan~j 

korespondrncji, wr~szcie na opracowaniach biograficznych. Wypo";;iedzl Kopernika (opa
trzone w t ekśde cudzysłowem) są dosłownymi cy la tami z lis tu da Pawła III będącego 

przedmową do „De revołutionibu .i;;.„" lub fragmentami innych jego prac (np . „Rozprawa 
o monecie", „Komentarzyk") albo korespondencji (do Dantyszka) . fragmenty wypowiedi.ł 

Gal~leusza, Keplera, Inkwizytorów - są wyciągami z autentycznych dokumentów (proces 
Gahleusza, wypowiedzi autobiograficzne Keplera llp.J. Jedynie rozmowa Kopernika z Le· 
~atem i Kardynałem oraz wątki dramatyczne zw iązane z osobą Anny Szyling i niektóre 
inne - po lraklowane zostały dowolnie dla odtworzenia kllmatu t pewnych procesów my· 
ślowych bohaterów sztuki. J . G. 
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MIKOŁAJ KOPERNIK urodził się 19. II. 1473 r. w Toruniu - zmarł 

24. V. 1543 r. we Fromborku. Wielki uczony polski, astronom, mate
matyk, ekonomista, lekarz, twórca heliocentrycznej teorii budowy 
świata. Syn Mikołaja, zamożnego kupca krakowskiegu, który po przy
łączeniu Torunia do Polski przeniósł się (przed r . 1460) do tego miasta. 
Ród Koperników wywodził się ze śląska, ze wsi Koperniki, położonej 
niedaleko Nysy i Otmuchowa, skąd Kopernikowie wywędrowali do 
różnych miast Polski, m. in. do Krakowa. Przyszły astronom był po 
śmierci ojca (ok. 1483) wychowywany przez brata swej matki Łukasza 
Waczenrode, kanonika kapituły włocławskiej, póżniejszego biskupa war
mińskiego. W latach 1491-95 studiował Kopernik w Akademii Kra
kowskiej, która wówczas była szeroko znanym w świecie ośrodkiem 

studiów astronomicznych, a przy tym żywym ogniskiem myśli huma
nistycznej. Wysłany w r. 1496 na studia prawnicze do Bolonii, odda
wał się głównie studiom astronomicznym; 9. III. 1497 dokonał tam, 
mającej doniosłe znaczenie, obserwacji zakrycia gwiazdy Aldebaran 
przez Księżyc, potwierdzającej wątpliwości Kopernika co do słuszności 
dotychczasowej teorii ruchu ciał niebieskich. W 1501 r. wrócił na kil
ka miesięcy do Polski, po czym w tymże roku wyjechał ponownie do 
Włoch w celu studiowania prawa i medycyny na uniwersytecie w Pa
dwie. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w r. 1503 w Ferrarze. 
W koi'lcu r. 1503 wrócił na stałe do Polski, na Warmię. W latach 1504 
-1510 był sekretarzem i lekarzem przybocznym swego wuja Łukasza 
Waczenrode i przebywał głównie w Lidzbarku. W r. 1509 ogłosił dru 
kiem w Krakowie swój łacii'lski przekład greckich listów Teofilakta 
Symokatty. W końcu r. 1510 osiedlił się we Fromborku, siedzibie ka
pituły warmińskiej, jako kanonik tej kapituły (mianowany już w 1497 
roku); tu prowadził obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzie
ło. 

\V latach 1516-1519 i w pierwszej połowie r. 1521 przebywał w Ol
sztynie jako administrator dóbr kapitularnych ; podczas wojny polsko
krzyżackiej 1520 /2 1 bronił zamku olsztyńskiego przed Krzyżakami. Za
interesował się wtedy zagadnieniami ekonomicznymi, czego wynikiem 
był jego projekt reformy walutowej (1517). Memori<;ł w tej sprawi-=, 
przedłożony przez Kopernika na sejmiku w Toruniu (1519), został po
szerzony (1526) i ujęty w formę traktatu pt. „Monetae cudendae ratio". 
W traktacie tym Kopernik sformułował zasady reformy monetarne.i, 
opartej na projekcie poprawy pieniądza i ujednolicenia monety pru
skiej i polskiej. Uważnl on że tylko pieniądz o trwałej wartości pro-
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Sredniowieczny obraz świata (1515 r.) 
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wadzi do rozwoju produkcji i rozkwitu handlu zagranicznego; sformu
łował prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera 
pieniądz lepszy; prawo to nazwano później prawem Greshama, które
mu niesłusznie przypisywano pierwszeństwo tego odkrycia. 
Około roku 1510 Kopernik podał główny zarys heliocentrycznej teorii 

budowy świata w rozprawie znanej pod tytułem „Commentariolus"; ni'~ 

była ona drukowana, lecz krążyła w 'odpisach, z których dwa znale
ziono dopiero w XIX w. 
Główne dzieło Kopernika, zawierające wykład astronomii ujęty 

w aspekcie obrotu Ziemi dookoła osi oraz jej obiegu razem z innymi 
planetami dokoła Słońca, powstało w latach 1515-1533. Mimo, źe Ko
pernik nie mógł się zdecydować na ogłoszenie wyników swych docie
kań naukowych, wiadomość o nowej teorii budowy świata zaczęła si~ 

szerzy"ć po Europie i dotarła do Rzymu; w roku 1533 zapoznał się z nią 
ówczesny papieź, Klemens VII, a w 1536 kardynał Nicolaus von Schon
berg wysłał do Kopernika list, w którym zachęcał go do opublikowa
nia dzieła i prosił o przysłanie rękopiśmiennej kopii do Rzymu. 

W roku 1539 przybył do Fromborka Georg Joachim von Lauchen, 
zwany Retykiem, profesor matematyki protestanckiego uniwersytetu 
w Wittenberdze, aby się zaznajomić z nową teorią budowy świata. 

Skłonił on Kopernika do ogłoszenia dzieła drukiem. Wyciąg z tego 
dzieła, znany pod skróconym tytułem „Narratio Primn", napisany prze:: 
Retyka, ukazał się drukiem w Gdańsku w roku 1540. W 1541 Retyk. 
wyjeżdżając z Fromborka, zabrał za zgodą KoJ:ernika odpis autografu 
jego dzieła i oddał go do druku w Norymberdze. :'.'Jad drukiem czuwał 
norymberski teolog protestancki Andreas Osiander. Wycofał on bez 
wiedzy Kopernika jego przedmowę, a umieścił na jej miejsce własną, 
nie podpisaną przedmowę, w której wyjaśniał, że teorię Kopernika na
leźy rozpatrywać tylko jako hipotezę niekoniecznie prawdziwą, ler.z 
ułatwiającą obliczenia. Było to niezgodne ze stanowiskiem Kopernika, 
wyraźnie zresztą sformułowanym w jego liście dedykacyjnym do pa
pieża, wydrukowanym na początku tej samej książki. Dzieło ukazalo 
się w roku 1543 pod tytułem „DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COE
LESTIUM" („O obrotach ciał niebieskich") .. Jaki 1 ytuł nadał dziełu 

autor, nie wiadomo, bo w rękopisie pisanym ręką Ke:pernika karty ty
tułowej brak. Po śmierci Retyka rękopis Kopernika był kolejno wła
snością kilku osób i ostatecznie w wieku XVII znalazł się w Pradze, 
w bibliotece naleźącej do hr. Nostica, gdzie przeleżał ponad 150 lat 
nie zauważony. Wprawdzie w r. 1788 ukazała się pierwsza o nim 
wzmianka, lecz dopiero w 1840 r. został on szczegóło;,vo opisany. W ro
ku 1953 rząd czechosłowacki przekazał rękopis Polsce. Obecnie znaj
duje się on w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. 

Dzieło Kopernika ukazało się następnie w drugim wydaniu w Ba
zylei (1566) i w trzecim w Amsterdamie (1617). Pierwsze wydanie 
w Polsce (czwarte z kolei, opracowane przez J. Baranowskiego) uka-
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zalo się w Warszawie w r. 1854 w języku oryginału (łac.) i w tłuma
czeniu na język polski. 

Dzieło Kopernika stanowiło przewrót w poglądach na budowę świata 
i stało się zaczątkiem nowej astronomii. Ponieważ godziło ono w usta
lone od wieków poglądy na budowę świata, nie od razu spotkało się 
z pozytyv,mym przyjęciem w świecie naukowym. Nie zgadzał się z te. 
orią Kopernika największy astronom drugiej połowy XVI w. Tycho de 
Brache. Twierdził on, że nieruchoma Ziemia jest ciałem centralnym 
świata, Słońce zaś z obiegającymi je planetami kr~ż~r dokoła Ziemi. 
Od przełomu XVI i XVII w. teoria Kopernika zyskiwała jednak coraz 
więcej zwolenników, do ugruntowania zaś jej przyczynili się najbar
dziej Giordano Bruno, J. Kepler i Galileusz. Ukoronowanie teoretyczne 
teoria Kopernika znalazła w prawie ciążenia powszechnego sformuło

wanym przez I. Newtona. Pierwszy zaś dowód obserwacyjny ruchu 
Ziemi dokoła Słońca dostarczony został, gdy J. Bradley odkrył w la
tach 1725-1728 aberrację światła. 

Jeszcze za życia Kopernika jego teoria spotkała sic; z ostrym sprze
ciwem M. Lutra, Ph. Melanchtona i J. Kalwina, jako sprzeczna z tek
stem Biblii. Kościół katolicki początkowo nie zajmował oficjalnie żad
nego stanowiska wobec teorii Kopernika, a wysocy dostojnicy kościoła 
o poglądach liberalnych bardzo się nią interesowali, częściowo dlate
go, że autor teorii był kanonikiem i dedykowal swe dzieło papieżowi, 

w anonimowej zaś przedmowie teoria była przedstawiona jako hipo
teza. Po soborze trydenckim, który zapoczątkował ostrą akcję kontr
refor.macyjną, nastawienie władz kośc\oła katolickiego do teorii Ko
permka zaczęło ulegać zmianie, po wystąpieniach zaś Giordana Bruno 
i odkryciach Galileusza kościół katolicki dojrzał w teorii Kopernika 
niebezpieczei'lstwo dla światopoglądu religijnego, toteż Kongregacja In
deksu wydala w r. 1616 dekret potępiający „De revolutionibus ... " ; z in
deksu dzieł zakazanych dzieło Kopernika zostało usu!1ięte dopiero w r. 
1828 decyzją papieża Piusa VII. 

W całokształcie swych koncepcji Kopernik łączył wszechstronny hu
manistyczny punkt widzenia ze ściśle naukowym, wolnym od meta
fizycznych uprzedzeń, podejściem do badanych zja\visk . Jego teoria 
hclio~entryczna stała się punktem wyjścia nowożytnej kosmologii; jak
kohv1ek teoria bezpośrednio dotyczyla wyłącznie struktury Układu Sło
necznego, to jednak pośrednie jej konsekwencje objęły niemal cało

ks~talt myśl~nia człowieka, zapoczątkowując przełom światopoglądowy, 
ktory słuszme nazwano przełomem kopernikowskim. Przełom ten do
prowa~ził do zrewolucjonizowania wszystkich gałęzi ówczesnej nauki, 
do zmiany uznawanej dotąd hierarchii wartości i położył podwaliny 
pod rozwój nowożytnej cywilizacji, dla której charakterystyczny stał 
sic; wpływ nauki na wszystkie dziedziny życia indywidualnego i zbio
rowego. 

EUGENIUSZ RYBKA 

11 



Herman Kesten 

KOPERNIK I JEGO CZASY 
Najpotężniejszym czlowiekiem naszego tysiąclecia był pewien astro

nom. Z miłości do ładu wszczął najradykalniejszą ze wszystkich rewo
lucji - rewolucję n::i.ukową. 

System naszego świata od czternastu lat nosi Jego miano. Każde 
dziecko w szkole uczy się dzisiaj, iż Ziemia obraca się dokoła własnej 

osi i dokoła Słol'lca. Za życia Kopernika niebezpiecznie było powiedzie_ć 
głośno, że Ziemia nie stoi w miejscu. Toteż i on wahał się „cztery 
razy po dziewięć lat", zanim odważył się wydrukowa~ to twierdzenie 
najśmielsze ze wszystkich, jakie kiedykolwiek wydrukowano. Z po
wodu tego twierdzenia Kościół obłożył ciężką klątwą dzieło Kopem.i.
ka, już w samym tytule głoszące rewolucję. Z jego przyczyny Galileusz 
był uwięziony i zmuszony do odwołania tego, co głosił. Z jego przy
czyny Giordano Bruno !'płonął na stosie. Wielcy ludzie nie ważyli siQ 
iść śladem prostych myśli Kopernika. Dopiero w zeszlym stuleciu Koś
ciół skreślił z indeksu ksiąg zakazanych dzieła Kopernika. 

Mikołaj Kopernik, który zbuntował się przeciwko trwającemu dwa 
tysiące lal nabożnemu nonsensowi, jako najbardziej niebezpieczny, bo 
utajony, odslc;pca od chrześcijal'lskiego Kościoła - ten „syn marno
trawny" był oczywiście jak nikt inny prawdziwym dzieckiem swojej 
epoki. Stulecie humanistów było również stuleciem astrologów! Epoka 
reformatorów była również epoką wielkich inkwizytorów! Nieustraszeni 
odkrywcy wyruszali w świat na przekór wrogim żywiołom, a pozba
wieni skrupułów mistrzowie życia deptali wszelkie dobre obyczaje. 
Była to epoka, kiedy wynaleziono druk i kamiel'l mądrości, posługi

wano się kompasem i korzeniem alrauny. Drukarz wywoływał duchy 
zmarłych, żeglarz trudnił sic; alchemią. Rewolucyjny astronom, Ko
pernik, był równocześnie wstecznym na średniowieczną modłę leka
rzem. Były to czasy Odrodzenia, wiek Reform:::cji! 

Obok Kopernika, który był jedynym widzącym - miliony zabo
bonnych chrześcijan i mnóstwo uczonych scholastyków robi wrażenie 
ślepców. 

W owych czasach Ulrych von Hutten, jeden z niewielu umiejących 
siQ śmiać Niemców, wolal: „O wieku mój! O wiedzo! Co za radość 
żyć ... ! Nauki kwitną, umysly budzą się, weż przetc powróz na szyję, 

ciemnoto, i ruszaj na wygnanie!" - i umierał po kawałku na fran
cuską chorobę. „Czasy są złe" - głosił luteral'lski teolog Andreae, 
a Erazm z Rotterdamu pomstował na Huttena i na całe to „nowe, 
zuchwałe i bezczelne pokolenie". Luter widział tylko „puste świńskie 
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życie ... " Erazm zaś napisał : „Nie było jeszcze tak <::zalanej epoki jak 

nasza". 
K opernik odłożył na trzydzjeści szesc la t opublikowanie swego 

dzieła De r cvolutionibu s. A cóż to były za r ewolucje? Czy tylko re
wolucje ciał niebieskich? Obroty i ruchy ziemi? Jakaż była prawdzi
wa historia człowieka, od którego nazwiska nazwano naszą erę? 
W trzydziestym czwartym roku życia poruszył świat z posad, a by 
dopiero w siedemdziesiątym o tym ludzkości opowiedzieć? Cóż z~ 

skromność! Jaka duma! Oczywiście w ciągu tych trzydziestu sześciu 
lat prowadził dalsze badania, wciąż i wciąż na nowo sprawdzał ... 
A może miał inne powody do zwłoki niż te, które mają zw ykle uczeni, 
k tórzy dokonują rewolucji w nau ce? Może miał powód do obaw? Może 
bał się ink wizycji i wytoczenia mu przez nią procesu o kacer stwo? 

K acerzy palono wszędzie. Coraz częściej stosowano karę śmierci. 

P rzy próbie wody wrzucano oskarżonych nago do wody. Winnych, 
których widocznie szatan utrzymywał na powierzchni, karano śmiercią. 
K to zaraz utonął, dowodził swej niewinności. P rzy próbie krzyża askar·· 
życiele i oskarżeni stawali z podniesionymi rękoma przed krzyżem. Kto 
pierwszy opuścił ręce, był zgubiony. A więc spr awniejsi fizycznie wy
grywali. 

Wieczna wojna, nieustające zarazy, rozbójnicy w mieście, na gościń
ca ch, na morzu. A do tego jeszcze rabusie w sukniach książęcych i du
chownych. Każdy cywil nosił w tedy broi'l, o byle drobnostkę zabijał 

jeden drugiego. 

Kopernik miał tak wszechstronne zainteresowania i tak dociekliwy 
umysł, że przejrzał na wylot panujące w jego epoce stosunki i oby
czaje. Poza tym w ciągu swego życia miał sposobność zetknięcia się 

z najrozm aitszymi warstwami społecznymi, stanami i nacjami. 

Mieszkał w Polsce i we Włoszech. Podróżował po Niemczech. Kano
nik, pochodzący z zamożnego mieszczai'lstwa, ustosunkowany, posiada
jący intr a tne beneficja, wiódł żywot na wpół duchowny i wpół szla
checki, co pozwalało mu na nawiązywanie stosunków z przedstawi cie
lami wszystkich stanów. Życie jego było nader czynne. Długie lata 
spędził na dworze książęcym panującego biskupa, k tórego był sio
strzei'lcem i powiernikiem . Powołano go do K rólewca na dwór księcia 

pruskiego, posyłano do Krakowa na dwór królów polskich. W Rzym ie 
poznał kurię papieską, w Ferrarze sławny dwór książąt d'Este. Jako 
student, a potem młody wybijający się u czony o coraz większym roz
głosie, spędził trzynaście czy czternaście lat na Uniwersytetach w Kra
kowie, Bolonii, Padwie, Ferrar ze i Rzymie. Przyjaźnił się z humanista
mi, biskupami, profesorami uniwersytetu, rajcami m iejskimi, kardyna
łami, matematykami i astronom am i. 

Zajmował się po dyletancku m alarstwem. Praktykował jako lekarz, 
był doktorem prawa kościelnego i jak wiadomo świetnym ekspertem 
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w sprawach finansowych, astronomem, sławnym matematykiem i hu
man istą władającym greką, łacińskim prozaikiem, gruntownym znaw
cą starożytnej literatury, umiejętnym geografem i kartografem, no 
i wreszcie przyjacielem przyrody i ludzi. Nawet wojnę musiał Ko
pernik prowadzić , troszczyć się o rusznice i armaty, proch i ołów, by 
bronić' zamku olsztyi'lskiego. Działo się to w roku 1520 podczas wojny 
między Polską a Krzyżakami. 

* * * 
W XV i XV I wieku żeglarze i odkrywcy dalekich lądów pływali pu 

m or zu posł ugując się tablicami gwiezdnymi Regiomontana, a w XVI 
i XVII tablicami gwiezdnymi K opernika ... Astronom zastępował mary
narzom przyrządy naw igacyjne, a ludowi kalendarz i zegary. Cóż za 
tryumf dla cechu astronomów, kiedy Kolumb odkrył Amerykę - Ko
pernik wtedy właśnie studiował nauki matematyczne i astronomię 
w Krakowie; kiedy Vasco da Gama odkrył drogę do Indii Wschodnich, 
Kopernik był na studiach w Bolonii, a kiedy Fernando Magellan 
w roku 1520 po r az pier wszy opłynął Ziemię dokoła, Kopernik bronił 
zamku w Olsztynie i był już sławnym astronomem. 

* * 
Sztu ki piękne i literatur a dążyły w epoce Odrodzenia do wyzwolenia 

się z pęt narodowych. Humanizm był również międzynarodowy. Pe
trarka korespondował z cesarzem, k tóry rezydował w Pradze. Pieca 
della Mirandola z Reuchlinem, paryżanin Bude z wenecjaninem Aldu
sem , a Erazm z cesar zami, papieżami i uczonym i k ilkunastu narodów. 

Humaniści, ci w ielcy poganie, którzy zamiast jedynego Boga czcili 
cztery tysiące bóstw, u torowali drogę reformatorom. Rozszerzyli świat, 
wyzwolili myśl. wielbili piękno i zerwali okowy narodowości . 
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W końcu przyszedł w ielki kanonik z Fromborka, Mikołaj Kopernik, 
s trącił całą Ziemię i rzucił ją, malutką , w nieskończony wszechświat. 

Quanti viri! Co za ludzie ! Rabelais i Ronsard! Erazm i Luter, Kal
win i Montaigne ! Michał Anioł i Leonardo da Vinci! Ariosto i Kolumb! 
Wszyscy oni dążyli do doskonałości : do doskonałości w rzemiośle 

i w życiu. 
Kościół hodował troskliwie zabob ony i prześladował badania nauko

we. Kopernik nie bez racji był ostrożny. W imię Boga więcej padło 
ofiar niż w imię diabła. Zwłaszcza w rewolucyjnych czasach morduje 
się ludzi powołując się na aktualne w danej chwili ideał y. Najnie
bezpieczniejszymi są te stulecia, w których wszyscy wierzą w dobroć 
natury ludzkiej. Reformatorzy bronili przed papieżem wolności prze
konań, sumienia, badań i nauki, lecz wkrótce sami stawali się prze
śladowcami gorszymi od papieża. Diabeł królował. 

Rabelais i Era= zwykli b yli się wyrażać w podobny sposób: „Jestem 
gotów bronić moich przekonań do spalenia na stosie włącznie". 

W roku ukazania się Kopernikańskich Obrotów, który to rok był 
również datą śmierci Kopernika , w 1543 roku wydział teologiczr>y Sor
bony zadenuncjował przed parlamentem książkę Gargantua et Panta
gruel. W kilka lat póżniej pewien benedyktyn domagał się publicznie, 

aby „tego psa Rabelais spalić" . 

Czy rozumiecie teraz, dlaczego Kopernik trzydzieści sześć lat zwle
kał? Ale w końcu odważył się! 

IH. KESTEN, Kopern ik jego czasy. Warszawa 19611 
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RETYK 
Pierwszy uczeń wyruszył, aby sprawdzić słu szność twierdzeń starego 

człowieka. ów ciekawski młodzienie c, urodzony w 1514 w Feldkirch 
w Virarlbergu, Jerzy Joachim von Lauchen, przybrał miano Retyk, 
czyli człowiek z Recji, zgodnie z obyczajem ówczesnych uczonych, 
którzy już w młodych latach nadawali łacińską formę swemu rodo
wemu nazwisku. 

W kwietniu 1539 wyruszył Retyk ze swego ojczystego Feldkirch. 
Droga prowadziła przez Wittenbergę . Wyruszył do dalekie j Polski. Nie 
zważał na niebezpieczeństwa podróży, na dybiące na jego cnotę ober
żystki i rzezimieszków, na nic, by tylko zobaczyć owego starca w jego 
wieży w pobliżu Morza Bałtyckiego . 

Starzec ten posiadał bowiem nową teorię o budowie świata. Wieści 

o jego na wpół przemilczanych sensacyjnych odkryciach dosięgały Wi
ttenbergi , Norymbergi, Krakowa i Rzymu. Być może ten nowy system 
świata jest tylko śmiechu wart i kryje w sobie herezję? Jeśli jednak 
okaże się prawdą dowiedzioną niezbitymi tezami, obliczeniami i ta
blicami, jeśli okaże się prawdą wypowiedzianą po raz pierwszy od 
wielu tysięcy lat, to zwiastowało to rewolu cję. Zwiastowało obalenie 
całej dotychczasowej nauki i religii. Byłaby to naj bar dziej śmiała teza, 
wymierzona przeciwko obu podstawowym księgom ówczesnej ludzkości: 
Biblii i Arystotelesowi. Wtedy teoria ta oznaczałaby zupełny przewrót 
na niebie i na ziemi. Naturalnie, jeśli byłaby zgod na z prawdą ... 

W przeczuciu własnego geniuszu, z zuchwalstwem młodości i korzy
stając z przywileju rozumu wyruszył Retyk w drogę , gotów potępiać 

l ub uwielbiać. 

Gnany nieprzezwyciężoną ciekawością intelektualisty, przybył ten 
pierwszy uczeń (płomienny młodzieniec i ... profesor matem atyki!) jak 
gdyby w ostatniej godzinie! 

Przybył na krótki pobyt, a pozostał przez długie la ta. Przybył nie
proszony, niepolecony, nieoczekiwany i n ieznany, ale bez niego dzieło 

De revolutionibus nigdy by nie zostało ogłoszone drukiem. W wirze 
wojen religijnych zaginąłby prawdopodobnie wszelki słu ch o tym tak 
ważnym dla przyszłości świata rękopisie. 

W połowie lipca 1539 r. Retyk przybył do Fromborka. Zaraz po przy
jeżdzie zagłębił się z „całym zapałem młodości" w studium księgi 

O obrotach. Przez dziesięć tygodni studiował tekst interpelu j ąc stale 
mistrza. W końcu wydawało mu się, że pojął zasadnicze tezy i zapa
miętał większą część szczegółowych rozważań . Pisze więc swoją Nar
ratio prima de libris revolutionum - pierwsze sprawozdanie o tych 
rewolucyjnych księgach. 
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Oto młodzieniec bez znanego nazwiska i jakichś szczególnych zasług, 
który pewnego dnia spadł jakby z nieba do domu Kopernika, potrafił 
dokonać tego, na co stary człowiek nigdy by się sam nie odważył i do 
czego jego star si przyjaciele nie zdołali go już nakłonić. 

Czyż nie jest to jednym z najbardziej krzepiących przykładów w dzie
jach ludzkości: z jed nej strony wahający si ę mędrzec, a z drugiej jego 
zapalony uczeń ? Stary chce już zrezygnować i zgodzić się, by jego 
nauka r::rzekazywana była z ust do ust. 

Ale młodzian z niezachwianym jeszcze zaufaniem do ludzi oświadcza: 
„Takich jak ja są tysiące - całe pokolenie. świat czeka. Odda j swoje 
dz.ieło do druku . Dziś jeszcze wydaje się ono bakałarzom absurdalne, 
a jutro dzieci szkolne będą się uczyć o tym , że Ziemia obraca się do
okoła Słońca. Słoneczny blask przenika całe twoje dzieło. Mówisz 
w nim o rewolucjach sfer n iebieskich, ale największą rewolucj ę spo
woduje ono tu, na ziemi". 

Starzec słucha chętnie. Zna on dobrze inkwizytorów, być może sam 
widział płonącego na stosie Savonarolę, a le czu je również brzemię sta
rości. Oto wygnali mu z k r aj u jego przyjaciela Sculettiego, oto wy
pędzili mu z domu Annę Schilling. A nuż zbudują jeszcze w ysokie na 
tysiąc stóp m ury, aby zasłonić Słońce. Jego dzieło może stać się po
chodn i ą, która oświeci całe tysiąclecie, a również i żagwią pożaru! Ale 
gdzie mu to dzieło wydrukuj ą? 

„W Niemczech" ! - odpowiada Retyk. 

„Kto m a być wydawcą?" 

„Moi przyja ciele z Nor ymbergi!" - odpowiada Retyk. 

W m a ju 1542 r. druk został rozpoczęty. W dniu 24 maja 1543 roku, 
to jest w dniu zgon u Kopernika, jeden z pierwszych egzemplarzy tra
fił do rąk umierającego. 

[H. KESTEN, Kopernik I jego Cla ,y, Warszawa lq61] 
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MIKOŁAJ KOPERNIK DO PAPIEŻA PAWŁA III 

Dostatecznie jasno, Ojcze Święty, zdaję sobie sprawę z tego, że znaj
dą się ludzie, którzy gdy tylko posłyszą, iż w tych moich księgach 
o obrotach sfer wszechświata przypisuję jakieś ruchy kuli ziemskiej, 
zaraz podniosą krzyk, że należałoby mnie wraz z takim przekonaniem 
potępić. Nie jestem bowiem do takiego stopnia zakochany 1i;c własnym 
dziele, żebym nic zważal na to, co o nim będq sąd:<i ć inni. I jakkol
wiek wiem, że myśli uczonego są niezależne od sądów ogóltl - po
nieważ dążeniem uczonq10, o ile tylko ludzk iemu rozumowi pozwala 
na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy, mimo to jestem zdania, 
że poglądów zgala różnych od uznanej prawości należy się wystrzegać. 

Toteż - rozmyślajqc nad tym, jak niedorzecznym, opowiadaniem wy
dawałoby się ludziom, gdybym wystąpi! z twierdzenie m, że Ziemia się 
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porusza, wrl?CZ przeciwnym ich zapatrywani n utwierdzonemu wyroka
mi wielu wieków, że Ziemia jest nil'ruclwma i leży w1 środku świata 
jako jego punkt centralny - dlugo się wahałem, czy wydać te księgi, 

które napisałem dla udowodnienia ruchu Ziemi, czy też może pójść 

za przykładem pitagorejczyków i niektórych innych myślicieli, k tór zy 
m;ieli zwyczaj przekazywać tajemnice suej nauki nic pisemnie, lecz 
ust11ie, tylko swoim najbliższym i przyjaciołom, jak o tym świadczy 
list Lizysa do Hipparcha. 

A robili to, moim zdaniem, nic przez jakąś zazdroM:, by nie udzielić 

swych nauk innym, jak to niektórzy przypuszczają, lecz dlatego, żeby 
tych najpiękniejszych rzeczy będqcych owocem długich i mozolnych 
badań w i elkich ludzi nic narażać na poniżenie i wzgardę ze strony 
takich, którzy albo żalują nakładu uczciwej pracy na wszelką naukę 
nie przynoszącą im zysku, albo jeżeli nawet za namową i przykładem 
innych nabiorą ochoty do szlachetnej nauki filozofii, tępy mają umysł 
i plqczą się między prawdziwymi uczonymi jak trutnie między pszczo
łami„ . ogarnęło mnie przykre uczucie, że filozofou:ie, mimo tak wni
kliwych kiedy indziej bada1i nad najdrobniejszymi jego zjawiskami , 
nie osiągnęli żadnego zadawalajqccgo sposobu n a wyjaśnienie ruchów 
mechanizmu tego świata„. 

Być może, że znajdą się i tacy, co lubiąc bredzić, mimo zupełnej nie
znajomości nauk matematycznych roszczqc sobie przecież prawo do 
wypowiadania o nich sądu, na podstawi e jakiegoś mi.ejsca w PIŚMIE 
ŚWIĘTYM, tlmnaczonego źle i wykrętnie, odpowiednio do ich zamie
rzeń, ośmielq się potępiać i prześladować tę moją tcorię"O tych j ednak 
zupełnie nic dbam, do tego stopnia, że sąd i ch mam nawet w pogar 
dzie jako lekkomyślny. Nie jest prz!'cież tajemnicą, że Laktancjusz, 
sławny zresztą pisarz, ale slaby matematyk, mówi o ksztalci e Ziemi 
zupelnie jak dziecko, szydząc z tych, k tór zy podali, że Ziemia ma 
kształt kuli. Nic powinno więc dziicić ludzi nauki, jeżeli tacy jacyś 
i mnie będą wyśmiewać"„. 

MIKOŁAJ KOPERNIK 
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Rękopis lis tu Kop e rnika do biskupa Danty~zka, R ękopis Kope rnik a d zieła „D e revolutionibus„. '' 
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BISKUP DANTYSZEK 

SPRAWA ANNY SCHILLING 

Johannes Flaschbinder urodził się w 1485 r oku jako syn gdańskiego 
piwowara. W siedemnastym roku jest już żołnierzem i walczy przeciw 
Turkom i Tatarom. Skoóczywszy lat osiemnaście wraca jako weteran 
do Krakowa, gdzie uprzednio uczęszczał do szkoły i na uniwersytet, 
i wstępuje na służbę do króla Aleksandra. Wkrótce ma tego dość i wy
rusza w świat, tym razem bez broni, dociera do Rzymu i Grecji, do 
Ziemi Świętej i Arabii. Wszędzie jest mu dobrze, jest przecież uczniem 
humanistów i łacióskim poetą. 

Po powrocie zostaje polecony dworowi przez biegłego w naukach 
biskupa podkanclerzego. Podoba się - jest miły w obejściu, obrotny 
w załatwianiu interesów i z klasycznymi autorami dobrze obeznany, 
jest znawcą pruskich stosunków i polskim patriotą. 

Młody sekretarz osobisty towarzyszy wkrótce swojemu królowi do 
Wiednia i zostaje tam mianowany ambasadorem Polski przy cesarzu, 
który obdarza go wieńcem poety. W koócu syn ludu, Dantyszek, zo
staje suwerennym władcą; biskupem Warmii. 

Na każdym etapie swojego życia inny, Dantyszek każdorazowo na
zywa się inaczej. Swoje rodowe nazwisko : Flaschbinder, młody poeta 
przerobił z grecka na Linodesmos. Jako nobilitowany przez cesarza 
dworzanin przybrał nazwisko de Curiis - z Dworu. Póżniej zaś, aby 
uczcić ojczyste miasto, przezwał się Dantyszkiem - panem z Gdańska. 

Został biskupem Warmii i, co za tym idzie, zwierzchnikiem warmij
skiego kanonika - Kopernika. 

Ten wesoły syn swojej epoki, który w siedmiu krajach upajał się 

winem i miłością, uroczy autor dwuznacznych piosenek, ten wyzuty ze 
wstydu dyplomata i łowca prebend, umiejący w miarę potrzeby być to 
pobłażliwym, to surowym, ów Dantyszek, zaledwie został biskupem 
warmijskim, jak już zaczął szykanować wielkiego starca, sześćdzie

sięciosześcioletniego Kopernika, z powodu jego młodej gospodyni 
i przyczynił się być może do tego, że Kopernik nie dokończył sweg:i 
nieśmiertelnego dzieła. W ten sposób biskup Dantyszek stał się za
prawdę winny najgorszej zbrodni - zbrodni przeciwko geniuszowi. 

Anna Schilling, niestara jeszcze osoba, może daleka krewna, pro·
wadziła gospodarstwo u Kopernika. Biskup Dantyszek zarzucił mu 
niestosowne uczucia czy nawet stosunki. Tak więc Dantyszek uważał 
za słuszne wydawać sąd o moralności nabożnego i niewinnego czło

wieka. 
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Bisk up Dantyszek 

Prześladował również przyjaciół Kopernika, zwłaszcza członka ka
pituły Fromborskiej, Aleksandra Scultetiego, że handluje lnem (prze
kupień!) , a poza tym, że hołduje niestosownym ideom (ateista!), oraz 
że popełnia nieprzystojne czyny, a mianowicie lamie celibat (roz
pustnik!) . Ponadto nazwał Scultetiego sakramentarzem i heretykiem 
i postarał się o wyrzucenie go z kaplicy katedralnej oraz za pośred
nictwem Hozjusza o obłożenie banicją przez sejm polski. Dantyszek 
zażądał od wszystkich kanoników swej diecezji, a by kategorycznie 
zerwali wszelkie stosunki i korespondencję listowną ze swym wyklę
tym kolegą. 

Kopernik oświadczył, że się do tego nie zastosuje i że „szanuje Scul
tetiego bardziej od wielu innych". 

Zaledwie Dantyszek został biskupem warmijskim, poprosił zaraz Ko
pernika o wydalenie Anny. Kopernik z początku nie zwracał na to 
uwagi. Ale Dantyszek ponowił swoje żądania. 

MIKOŁAJ KOPERNIK DO BISKUP A DANTYSZKA 2 XII 1538 

Już choćby dlatego, aby Wasza Przewielebność nie doszedł do prze
konania, iż szukam pretekstu do zwloki, ograniczylem termin do jedne
go miesiąca. Krótszy już być nie mógł, jak Wasza Przewielebność sam 
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łacno lo rozumie. Życzę obie mianowicie według sił i możności za 
pobiec, abym nie stał się zgorszeniem, jeśli chodzi o dobre obyczaje, 
zwłaszcza w oczach Waszej Przewielebności ... 

N.irolaus Copernicus 

MIKOŁAJ KOPERNIK DO mSKUPA DANTYSZKA Il I 1539 

Oto już spełniłem to, czego zanieclbać nie miałem. ani prawa, ani 
mocy i czym mam nadzieję, zadość uczyniłem upomnieniom Waszej 
Przewielebne>ści ... 

Nicolaus Copernicus 

TIDEMAN GIZE DO BISKUP A DANTYSZKA 12 września 1539 

Zgodnie z życzeniem Waszej Przewielebności przeprowadziłem z pa 

n em doktorem Mikołajem poważną rozmowę i przedstawiłem mu, jak 
r zeczy stoją. Wyclał się niemało zdziwiony tym, iż nieżyczliwi ludzie 
znowu zarzucają mu potajemną schadzkę.„ 
Rękojmią jest przy tym dla mnie również sędziwy wiek, nieustanne 

studia oraz enola i uczciwość owego męża ... Z drugiej strony mnie 
mam, iż byloby sluszne, aby Wasza Przewielebność nic obdarzał demm
cja tora zbytnim zaufaniem. 

* * * 
Dantyszek szykanował zacną Annę Schilling nawet po śmierci Ko

pernika. Jes!enią 1543 r. chciała ona na kilka dni przyjechać do From
borka, aby swoje sprawy uregulować i posiadany tam dom sprzedać. 

Kiedy kapituła katedralna zwróciła się w tej sprawie do biskupa Dan
tyszka, ten niezwłocznie wysunął sprzeciw. 

jf-1. KESTEN, Kopernik jego cza.<y, Warszawa 1961; ' 
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KOPERNIK W WALCE Z ZAKONEM 
KRZYŻACKIM 

W ciągu dwóch lat trapiono Warmię okrutnymi m cr dami, pożogami. 
świętokradczymi r abunkami kościołów oraz nieprzyjacielskimi podja
zdami niszczono, szarpano, pustoszono. Wielki mistrz udawał, że „czy
nią to jacyś ludzie, k tórych nikt nie zna". Warmijski biskup zaś odpo
wiadał pełen sprawiedliwego oburzenia, że „Wie on przecie również, 
iż ta cy rabusie nie spadają z nieba, a konie ich nie wynurzają si~ 

spod ziemi". 

Na skargi w ielki mistrz odpowia,dał skargami. Pojechał do swego 
krewniaka w Berlinie po pomoc orężną lub pieniąaze, zawarł przy
mierze z Moskwą i rozpoczął per traktacje z cesarzem . Tymczasem król 
polski posłał wojsko do Warmii. Mało brakowało, a doszłoby do wojny 
powszechnej, ale na szczęście cesarz umarł , a na Polskę napadli Ta
tarzy. 

[Już w roku 1516 Mikołaj Kopernik wystosował list w swoim i ka
pituły warmińskiej imieniu do króla Polski Zygmunt<. Starego w spra
wie Zakonu Krzyżacki~go ] . 

Najjaśniejszy i najmiłościwszy władco , 

Królu i Panie naj łaskawszy! 

Często już chcieliśmy użalić się przed Tobą, najrnilościwszy Panie, 
na krzywdy nasze, lecz wstrzymywała nas jakaś nieśmiałość nasza 
i majestat dostojnego imienia Twojego, do któregośmy powinni zawszi:: 
zwracać się r aczej ze czcią niżeli ze sprawami. T eraz j ednak i trudne 
położenie nasze i niegodziwość zaszłych wydarzeń, a także sam hono1· 
Waszej Królewskiej Mości zmuszają nas naprzykrzać się naszymi ża
l ami i błaganiem Waszej Miłości, zajętej już skądinąd bardzo ważnemi 
spraw y . Nie jest t o bowiem tajnym, j akich obelg doznajemy już przez 
siedem pełnych lat od zbrodniczy ch i zuchwałych ludzi, przez to, że 

zarówno my, jak i nasi poddani nękani jesteśmy ogniem i mieczem, 
napadani i rozboj ami od coraz to wzrastającej liczby wrogów„. 

Następnie widzimy także, iż ze strony wielkiego Mistrza grozi nam 
już prawie niebezpieczeństwo i przemoc, której n'ie mamy sposobu 
odeprzeć, ponieważ naszym zajęciem. jest modlić się, a nie walczyć: 

chyba że przyjclzi e nam z pomocą Wasza Królewska Mość z wrodzo -
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Zygmunt Stary 

nq. swq. łaskawością., do której z tym większą ufnością. zwrócić się na
kłania nas z jednej strony niewinność nasze j sprawu. a z drugiej nie
bezpieczeństwo naszego Kościoła .. . 

Toteż uniżenie Wasz Majestat za ldinamy i błagamy, r acz Królewsk4 
Swq. mądrością. i stanowczością zapobiec tym zbr odniczym usiłowaniom 

i nas samych w oczywistym niebezpieczeństwie pogrążonych, otocz·yć 

S1cojq. opieką i obroną .. . 

Waszego najmiłościwszego Majestatu 
uniżeni i oddani kapelani 

Kapituła Warmińska 

Z Warmii dnia 22 miesiąca lipca roku 1516 

p f. KESTEN, Kopernik i jego czasy, Warszawa 1961 ; 
L. A. BlRKENMAJER, Mikoła j Kopernik ..• , Kraków 1923] 
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ZIEMIA CZY SŁOŃCE ? 
Recepcja teorii Kopernika 

W XVI wieku kopernikanizm wywołał j uż oddźwięk wśród nieastro
nomów, na ogół zdecydowanie negatywny i tym sam ym zapowiadaj ący 
zbliżającą się wielką dyskusję . Drwiono sobie wówczas z absurdalności 
pomysłu ruchomej Ziemi, ale te pierwsze ataki na Kopernika i jego 
zwolenników nie były tak gwałtowne i nie odwoływały się jeszcze do 
tak wyszukanej argumentacji, jak to miało miejsce później, gd y stało 

się oczywiste, że kopernikanizm jest tr udnym i niebezpieczn ym prze
ciwnikiem. 

* * 
Owi k lerkowie [kopernikańczycy ] sądzą (jakże to niedorzeczny żart!), 

że ani niebiosa, ani gwiazdy nie obracaj ą się w ogóle i nie wirują 

wokół wielkiej okrągłej kuli ziemskiej . Natomiast sama Ziemia , ten 
nasz masywny glob, ma się obracać raz na dwadzieścia cztery godziny; 
a m y podobni jesteśmy wychowanym na l ądzie nowicjuszom, któryct 
wprowadzo no na statek, by wyruszali w m orze i którzy - odbiwszy 
od brzegu - mniemają, że to statek stoi w miejscu, a ziemia się od·· 
dala ... 

G.S. du Ba rtas. 
„Tydzień czyli s tworzenie świata", 1578 

Nikt o zdrowych zmysłach, nikt kto posiada minimalną choćby w ie
dzę fizyczną, nie pcmyśli, że Ziemia - ciężka i bezwładna wskutek 
swego ciężaru i masy - kręci s i ę wokół własnego środka i wokół 

Słońca. Przy najmniejszym nawet drganiu Ziemi wid zielibyśmy , jak 
walą się w gruzy dom y i fortece, miasta i góry. P ewien dworzanin . 
Auli cus, kiedy jakiś astrolog dworski bronił przed pruskim księciem 

Albertem idei kopernikański ej rzekł do sługi , nalewającego wino fa 
lernijskie: „Uważaj, bo ci chlupnie z dzbana" ! Gdyby bowiem Ziem ia 
znajdowała się w ruchu, to ani strzała nie mogłaby l ecif'ć prosto, ani 
kam i eń zrzucony z wierzchołka wieży nie spadałby prostopadle ... 

.Jean Eodin, francuski p isar z 
myśliciel poli tyczn y XVI w . 

Ludzie dają posłuch samozwai'iczemu astrologowi, k tóry stara się 

wykazać, że obraca się Ziemia , a nie niebo, czyli firmam ent, Sł oi'i ce 

i Księżyc... Ten szaleniec chce przewrócić do góry nogami całą astro
nomię . Ale Pismo świę te mówi nam (Jozue, 10, 13), że J ozue kazał za
trzymać się Ziemi , nie Słońcu. 

Marcin Luter, 1539 
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Oczy nasze są Ś\Niadkami tego, że r.iebiosa obracają się raz na dwa
dzieścia cztery godziny. Ale pewien człowiek, czy to z zamiłowania 

dla nowinek, czy też po to, by pokazać swą pomyslowoś~, doszedł do 
wniosku, że porusza się Ziemia, i głosi, że nie porusz.a &ię ani Słońce, 
ani sfery niebieskie„. Brakiem uczciwości i przyzwoitości jest twier
dzić coś takiego publicznie; jest to przyklad zgubny. 

Melanchton, XVI w. 

Gdyby istniał rzeczywiście dowód, że SłoI'lce jest centrum Wszech
świata, że Ziemia znajduje się w trzecim niebie i że Słońce nie obraca 
się wokół Ziemi, lecz Ziemia dookoła Słońca, musielibyśmy wówczas 
z wielką ostrożnością tłumaczyć te fragmenty z Pisma świętego, 

które wydają się twierdzić coś przeciwnego, i raczej uznać, iż ich nie 
rozumiemy, niż głosić, że fałszywa jest teoria, o której okazano, iż jest 
prawdziwa. 

Kardynał Bellarmino, 1615 

A jednak się kreci! 
GALILEUSZ, 1633 

Gdy Kopernik nie wątpił, że Ziemi przysługuje ruch, Tycho [de Bra
che] chciał ten pogląd poprawić jako w fizyce mocno niedorzeczny 
i obcy potocznemu mniemaniu ludzi. Ale ponieważ nie rozważył do
statecznie prawdziwej natury ruchu, słownie tylko stwierdził, że Ziemia 
spoczywa, a w rzeczy samej przyznał jej więcej ruchu, aniżeli to uczy-· 
nił Kopernik. 

Dlatego to ja, różniąc się od obydwu pod tym tylko względem, że 
chcę odjąć Ziemi wszelki ruch „. postawię tu hipotezę, która ze wszyst
kich wydaje się najprostsza „. 

Kartezjusz, 1644 

„. nieba poruszają się współnaturalnie, nie tylko właściwymi sobie 
ruchami, lee;?; także ruchami niebios wyższych, a im bardziej są bliższe 
Pierwszego Ruchu, poruszają się wolniej, im daTej od niego, poruszają 
się szybciej ruchami sobie właściwymi. Poruszane są zaś bezpośrednio 
i każde z osobna przez własne swoje inteligencje, czyli aniołów, dzięki 
ich własnej potencji intelektualnej wynikającej z woli. Tych aniołów 
zaliczamy do drugiej hierarchii, to znaczy do cnót. Niebiosa przez swój 
obrót nie wydają przecież żadnego dżwięku. 
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Tezy filozoficzne karmelitów bosych 
Michała i Józefa, 1676 

Wielki i obszerny jest wszechświat. Tyle jest g\viazd i w takiej od 
siebie odległości, że Ziemia w porównaniu z ich wielkością jest punk
tem, czyli czymś znikomym i niemal niepodzielnym. Nie wątpimy, że 
wszystko na Ziemi istnieje dla człowieka, najdoskonalszego ze stwo
rzeI1. Ale żeby Sło11ce i taką liczbę gwiazd stworzono jedynie ze wzglę

du na mieszkańców Ziemi, nie wydaje się nam pewne„. 

Jan Brożek, 1617 

Co trzeba sądzić o systemie kopernika11skim, który jako najprostszy, 
dostosowany do ruchów ciał niebieskich, a również i prawdziwy, za
chwalają ci, którzy lekceważą powagę Pisma świętego i inkwizycji 
rzymskiej. „.Niech tamci gadają ile chcą. My chcemy nasze pogląd~r 
dostosować do Pisma święiego i zdania Ojców Kościoła, a nie naginać 
te autorytety do naszych poglądów ... A zatem oddzielamy hipotezę od 
tezy i jeśli bronimy systemu Kopernika jako jedynego, który pozwala 
uniknąć trudności różnimy się tym od innych, że oni ogłasz~ją . za 
prawdziwe rzeczy sprzeczne z boskim autorytetem, a my przyJmuJąc 
hipotetycznie to w co nie wierzymy, pozostawiamy w stanie nienaru
szonym sens Pisma Świętego. 

Propozycje filizoficzne, referowane w czasie 
egzaminów w szkole pijarskiej w Rzymie, 1751 

Ongiś scholastycy przyjęli tych, co na podstawie najoczywistszych do
wodów (którym dzisiaj nikt zdrowy na umyśle się nie przeciwstawi) 
twierdzili, że Ziemia jest okrągła i wskutek tego są antypody. I nie 
pominiemy tu milczeniem naszego Kopernika, nie tylko największego 
astronoma ale i znakomitą i nieśmiertelną chlubę Polaków, którego 
nigdy wy~tarczająco nie wychwalą studiujący i znawcy prawdziwej 
astronomii za to, że prawdziwym swoim geniuszem, usilnym staraniem 
i pracą równą Atlasowi stworzył hipotezę o ruchu Ziemi, doskonale 
nadającą się do wytłumaczenia obrotów gwiazd i zgodną z rozumem, 
i brzez to jakby jednym uderzeniem zniszczył owe fikcyjne kręgi nie
bieskie starożytnych. Jego to jednak, chociaż to najuczeńszy astronom, 
nie przestają różni mędrkowie obrzucać obelgami i oskarżać o he-

rezję.„ 
M. Świątkowski, „Zwiastun polski prawcl~ 
uczon ej", 1763-64 

Księga religii i księga natury będąc dziełem jednego Boga nie mogą 
się sobie przeciwić. Pierwsza jest pisaną dla serca, przed którą się 
uniża rozum, druga jest pisaną dla rozumu, który powinien wspierać 
i godzić się z sercem. Należało do oświeconych teologów dwa te prze-
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znaczenia opa trznie (tj. w sposób zgodny z wyrokami Opatrzności) ro
zumieć, a jeśli wyroki wiary giąć powinny rozum, nie trzeba było 

gwałcić jego przywile jów w poznawaniu natury, i to, co nie mogło truć 
w człowieku sprawiedliwości i podległości Twórcy, co Bóg powierzył 
jego dochodzeniu, trzeba było z dowodów fizyki w Piśmie tłumaczyć . 

.Jan Śniadecki, „Pochwała Mikołaja Kopernika", 1782 

... wystaw sobie przez imaginacyję przed oczy Mikołaja Kopernika, 
kanonika warmińskiego, wszystk1e owe rozmaite cyrkuły , a osobliwie 
nieba pełn e i twarde do szczętu znoszącego. Ten mądry prałat duchem 
wzruszo ny astronomicznym bierze w ręce Ziemię , wyjmuje ją z cen
trum świata, gdzie przedtem zostawała, na jej miejscu kładzie Słońce , 

któremu większym prawem ten honor przynależał, aby w środku świa
ta zostawało. 

Już więcej planety nie krążą około Ziemi i swemi jej nie otaczają 

cyrkułami. Jeżeli nam przyświecają , to niejako przypadkiem, i ż~ 

z Ziemią schodzą się w swym biegu . Wszystko teraz krąży około 

Słońca, Ziemia nawet sama, na którą Kopernik, na ukaranie długiego 
jej spoczynku wszystkie ile być mogą włożył obroty, które miały przed
tem planety i nieba. 

Fontenelle 

Wśród wszystkich odkryć i ogłoszonych opmn nic chyba nie wy
warło tak wielkiego wrażenia na umysł ludzki, jak nauka Kopernika. 
Zaledwie nasz świa t został uznan y za okrągły i zamknięty sam w so
bie, jak j uż musiał wyrzec s ię olbrzymiego przywileju, iż jest środ
kiem wszechświata. Być może nigdy jeszcze nie rzucono ludzkości 

śmielszego wyzwa nia, bo ileż spraw przez to stwierdzenie rozwiało się 

jak dym i mgła : powtórny raj, świat niewinności, poezji i nabożności, 
świadectwo zmysłów, prawdy poetycko-religijnej wiary. Nie można się 

wi ęc dziwić, iż nie chciano się tego wszystkiego wyrzec i że wszelkimi 
sposobam i przeciwstawiano siq takiej nauce, która swoich wyznawców 
upoważniła i zachęcała do nieuznane j dotychczas , a nawet nie prze
czuwanej swobody spojrzenia i śmiałości poglądów. 

Tele•kop Galileusza 

J. W. Goethe 

[T. S. KUHN, Przewrót Kop e rnika1l•ki, Warszawa 196G; 

B. BIE NKOWSKA, Kop e rnik i heliocentryzm, Studia Co pernicana, 
Wrocław, 1971 r.] 
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Galileusz przed Swiętym Oiilcjum. 

PROCES GALILEUSZA 
Jan Kepler (1571 - 1630) przez całe życie był kopernikańczykiem. 

Przez cale życie opiewał - w sposób charakterystyczny dla renesanso
wego neoplatonizmu - rolę, jaką nadał Słońcu Kopernik. Mimo że 

K epler był pełen entuzjazmu dla astronomii heliocentrycznej, to jed
nak zachował krytyczny stosunek do szeregu szczegółów matematycz
nego systemu Kopernika. Matematyczne ujęcie systemu planetarnego 
w De r evolutionibus przypisuje Ziemi szereg szczególnych cech. Tak 
np. w systemie Ptolomeuszowym płasz~zyzny wszystkich orbit plane
tarnych wyznaczone były w ten sposób, by przecinały się w centrum 
Ziemi. K opernik wyznaczył wszystkie płaszczyzny orbit planetar
nych tak, by przecinały sic;: w centrum orbity ziemskiej. Kepler 
kładł na cisk na to, że skoro Słóńce kieruje wszystkimi planetami, 
a ZiPmia nie jest jakimś ciałem wyróżnionym, to płaszczyzny wszyst
kich orbit pr7.ecinać się muszą w Słoncu. Kepler udoskonalił matema
t yczny system Kopernika stosując do niego w sposób konsekwentny 
k opernikanizm. 

K epler rozwiązał problem planet. W roku 1609 uczony włoski Gali
leusz (1 564-1G42) skierował po raz pierwszy na niebo teleskop, w wy
niku czego astronomia wzbogaciła się o zupełnie nowy jakościowo ro
dzaj dan ych , jakimi ni gdy dotąd nie dysponowała. W rękach Galile-
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usza teleskop dostarczał niezliczonych świadectw na rzecz kopernika
nizmu. Każda obserwacja (nieba przez teleskop) prowadziła do odkry
cia nowych nieznanych obiektów na niebie. Gdziekolwiek Galileusz 
skierował swoją lunetę, wszędzie odkrywał nowe gwiazdy. 

Gwiazdy jednak nie były ani jedynym, ani też najmocniejszym po
twierdzeniem kopernikanizmu. Kiedy Galileusz skierował swą lunetę 

na Księżyc, stwierdził, że powierzchnia jego jest pokryta wgłębieniami 
i kraterami, dolinami i górami. Teleskopowe obserwa cje Słońca wska
zywały, że na jego powierzchni pojawiają się i znikają plamy, co prze
czyło tezie o jego doskonałości. Co najważniej sze zaś, przesuwanie się 
tych plam na tarczy słonecznej wskazywało , że Słońce stale obraca 
się wokół swej osi, co stanowiło widoczny odpowiednik dziennego 
obrotu Ziemi. 

Nie to jednak było najgorsze. Obserwując Jowisza przez teleskop, 
Galileusz odkrył cztery główne księżyce Jowisza, i ich odkrycie miało 
wielki wpływ na kształtowanie wyobraźni ludzkiej w XVII w. Obser
wacje Jowisza pozwoliły dostrzec bezpośrednio model kopernikańskie
go systemu słonecznego. W przestrzeni międzyplanetarnej znajdowały 

się ciała niebieskie otoczone przez własne swe planety, podobnie jak 
poprzednio znane planety otaczały Słońce. Po roku 1609 człowiek, któ
ry miał byle jakie pojęcie o astronomii mógł spojrzeć przez teleskop 
i stwierdzić, że świat rzeczywiście nie odpowiada owemu naiwnemu 
obrazowi zmysłowemu, jaki kształtuje się na podstawie „zdrowego roz
sądku". Tak też właśnie działo się w XVII w. Teleskop stał się popu
larnym przyrządem. Ludzie, którzy dotąd nigdy nie zdradzali zainte
resowania astronomią ani nauką w ogóle, kupowali lub pożyczali nowe 
przyrządy i gorliwie wpatrywali się nocą w niebo. Teleskop i doko
nywane za jego pomocą odkrycia stają się najbardziej modnym tema
tem. Na tym polega największe znaczenie astronomicznych odkryć Ga
lileusza : spopularyzowały one astronomię, a astronomia, którą spopu
laryzowały, była kopernika!lska. 

* * * 
Po ogłoszeniu przez Galileusza wyników jego obserwacji w roku 1610 

nie sposób już było sprowadzić kopernikanizmu tylko do nowej me·
tody matematycznej, dogodnej, lecz pozbawionej sensu fizycznego. Nikt 
też nie mógł się już łudzić, że koncepcja ruchu Ziemi okaże się prze
mijającym dziwactwem. Dlatego też odkrycia teleskopowe stały się na
turalnym i dogodnym celem ataków ze strony opozycji antykoperni
ka1'iskiej. 

Lat sześć z przerwami - wywolywanymi zwłaszcza chorobą - zajęła 

mu praca nad redakcją obszernej książki. W początkach roku 1630 
ukończone zostało dzieło . W książce, którą - jak świadczą listy współ·· 
czesnych - poczęto sobie wyrywać z rąk , dostrzeżono rychło groźne 

uderzenie w tradycyjn y pogląd na świat, pogląd mający sankcję reli-
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gij ną. Niemało zaważyli tuta j jezuici, w któr ych przedstawicieli i ich 
metod y godził Galileusz. 

Głównym przywód cą nagonki był sam papież. P ycha poniżona u czy
niła go szczególnie drażliwym i p odnieconym . Ur ban VIII przecenił 

znaczenie pa piestwa i własne . J ego daleko mierzące r achuby politycz
ne pokrzyżowano, ch ęć wyzyskania zamętu wojny 30-letniej dla odbu
dowy światowej pozycj i Kościoła okazała się złudną i niedoszły zdo
bywca , który za r az po wstąpieniu na stolec piotrowy sprowadził fa 
chowców, by o dlewać w Rzymie dz iała i kule armatn ie, ugiąć si ę mu
siał przed górującą na półwyspie Hiszpa nią. W takiej chwili książka, 

która podważała doktrynę Kościoła i szydziła z jegc własnych prze 
konań , musiała go poruszyć do żywa. Uraza osobista podsycała zawzię

tość wobec niebezpiecznego przeciw nika, chcącego wręcz odwrócić obraz 
świata i ustalone w nim z daw na zależn oś ci . 

z okrutną , nieludzką bezwzględnością zapragnął wziąć odwet na 
śmiałku i zni s zczyć jego dzieł o. Inkwizytor zażądał n iezwło cznego sta 
wienia s ię w Rzymie Galileusza, a gdy ten, chory i wyczerpany, prosit 
o zwłokę lub przesłu chanie na m iejscu, zagrożono nieszczęśliwemu spro
wadzeniem go w kaj danach . Zimą , wśród nękającyc r. go dolegliwości . 

wielkoksiążę cy m atem a tyk ruszyć musiał do m iasta , gdzie nie zatarła 

się pamięć jego naukowych i ora torskich sukcesów. P odczas śledztwa 

zatrzyman y w więzieniu świętego Officjum, oskarżony został o prze
kroczenie wyraźnego zakazu i obronę potępionej teorii K opernika. Sie
demdziesięcioletni starzec, złamany śledztwem, nie s tawiał oporu. 

Skazany na bezterminowe więzienie, 22 czerwca 1633 r oku w domi
nikańskim klasztorze S. Maria sopra Miner va publicznie. w stroju p o
kutnym , na klęczkach, wyr zec s i ę mus iał prawd, któr e swym trudem 
badawczym utrwalił . J edna to z na jba r dziej przejmujących scen w 
dziej a ch ludzkoś ci. Nie przestały budzić grozy i odrazy zachowane 
w dokumentach słowa wyparcia s ię i ka jania. 

Władze świętego Officjum uległy naciskowi opinii publicznej i zgo
dziły się , by Galileusz osiadł w Toskanii, ale nie spuszczały go z oczu 
ograniczając jak najba rdziej kontakty z otoczeniem , zakazując wszczy
nania z nim wszelkich rozm ów o budowie wszechświata. Nie przestano 
się go lękać i wtedy, gdy postradał wzr ok. 

OSTATNIA MOWA GALILEUSZA PRZED ŚWIĘTYM OFFICJUM 

„Ja Galileusz, syn Wincentego Galileusza z F lorencji, w wieku lat 
moich 70, osobiśc ie stanąwszy przed sądem, n a klęczkach w obliczu 
waszym, najdostujniejsi pan owie kardynałowie, generalni inkwizytorzy 
w całej powszechności chrześcijańskiej przeciwko występkowi herezji, 
mający przed oczami moimi najświętszą ewangelię, której dotykam 
własnymi rękami, przysięgam, że zawsze wierzyłem, obecnie wierzę 

36 

i z pomocą boż=l w przyszłości wierzyć będę w to wszystko, co utrzy
muje, głosi i czego naucza św. kościół katolicki i apostolski. 

Ponieważ jednak, gdy to Święte Officjum upomniało mnie i naka 
zało z mocą prawną, bym całkowicie porzucił fałszywe mniemanie, że 

Słońce jest środkiem świata i nie porusza się, i gdy mi podano do w ia 
domości, że doktryna ta jest sprzeczna z Pismem świętym, napisałem 

i ogłosiłem drukiem książkę, w której omawiam tę potępioną już 

doktrynę i na jej poparcie przytaczam bardzo przekonywujące argu
menty, nie dając żadnego rozwiązania - przeto uznany zostałem za 
podejrzanego silnie o herezję, a mianowicie, iż twierdziłem i wierzyłem, 

że Słońce, nier uchome, jest środkiem świata, a Ziemia nie jest tym 
środkiem i porusza się. 

Pragnąc tedy z umysłów waszych dostojności i każdego prawego 
chrześcijanina usunąć to silne podejrzenie, jakie słusznie wzbudziłem, 

szczerym sercem i wiarą niekłamaną odrzekam się, wyklinam i potępiam 
rzeczone błędy i herezje i w ogóle wszelki inny błąd , herezję lub od
szczepi~ństwo, przeciwne świętemu kościołowi. Zaczem przysięgam, że 
w przyszłości nie będę już nigdy głosił ani twierdził bądź słowem, 

bądź pismem, rzeczy takich, które b:i: mogły wzbudzić przeciwko mnie 
podobne podejrzenie; ale gdy dowiem się o jakimś heretyku lub podej
rzanym o herezję, doniosę o tym świętemu Officjum albo inkwizyto
rowi lub ordynariuszowi miejsca, w którym będę się znajdował. 

Przysięgam nadto i obiecuj ę, że dopełnię i w całej pełni przestrze
gał będę wszelkiej pokuty, która została łub też będzie na mnie nało
żona przez toż święte Officjum: jeślibym zaś (co nie daj Boże) w ykro
czył przeciwko któremuś z tych moich przyrzeczeń i stwierdzonych 
przysięgą zobowiązań, w ówczas poddaję się wszelkim k arom i kaźniom, 
jakie przez święte kanony i inne ustawy powszechne czy też szczególne 
zostały postanowione i ogłoszone przeciwko podobnym przestępcom. 

Tak mi dopomóż Bóg i święta ewangelia, k tór ej dotykam własnymi rę
kami. 

Ja wyżej wymieniony Galileusz Galilei odrzekłem się, przysięgłem, 

przyrzekłem i zobowiązałem się jak powyżej, na stwierdzenie czego 
własnoręcznie podpisałem niniejszy akt odrzeczenia się mego i prze
czytałem go słowo w słowo w Rzymie, w konwencie Minerwy dnia 22 
czerwca 1633. 

Galileo Galilei 
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Widok Ziemi z powiertchnl Księżyca. 

Pierwszy człowiek na ks iężycu. 

""_ ....... 

" 
··~ 

.. :/ ··, 

... spośród licznych różnorodnych sztuk 

nauk budzących w nas zamiłowanie i będą

cych dla umysłów ludzkich pokarmem, tym 

według mego zdania przede wszystkim po

święcać się należy i te z najv.;iększym upra

wiać zapałem, które obracają się w kręgu 

rzeczy najpiękniejszych i najbardziej godnych 

poznania, takimi zaś sq nauki, które zajmują 

się cudownymi obrotami we wszechświecie 

i biegami gwiaz d, ich rozmiarami i odległoś

ciami, ich wschodem i zachodem oraz przyczy

nami wszystkich innych zjawisk na niebie, 

a w końcu wyjaśniają cały układ świata. A cóż 

piękniejszego nad niebo, które przecież ogar

nia wszystko co piękne? Swiadczą o tym same 

nazwy, takie jak caelum (niebo) i mundus 

(świat), z których ta oznacza czystość i ozdobę, 

tamta - dzieło rzeźbiarza. 

„. A skoro zadaniem w szystkich nauk szla

chetnych jest odciągnąć człowieka od zła i kie

rować jego umysł ku większej doskonałości, 

to ta nauka oprócz niepojętej rozkoszy umysłu 

sprawić to może w pełniejszej mierze niż in

ne. Któż bowiem zgłębiając te rzeczy i widząc, 

jak w szystko w nich ustanowione jest w naj

lepszym ładzie i boską kierowane wolą nie 

wzniesie się na wyżyny cnoty przez pilne ich 

rozważanie i stalą jakby zażylo.~ć z nimi.„ 

MIKOŁAJ KOPERNIK 

(„0 obrotach sfer niebieskich"] 
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V-Dyrektor J ANUSZ PŁAWIŃSKI 

Kierownicy pracowni 

Krawieckiej 

J ANINA JĄKALSKA 

* 

Malarsk iej i modelarskiej 

WŁADYSŁAW DACH 

* 

Stolarskiej 

J ÓZEF STEFEK 

* 

Akustyk 

MACIEJ PROSEK 

* 

Swiatło 

JERZY KONIECZNY 

R EDAKTOR PROGRAMU 

HANNA SARNECKA-PARTYKA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

BARBARA GUTEKUNST 

Druk. Swidnica z. 2480 2.000 br . 11 72 F-46-953-72 

Początek przedstawień wieczornych 19.15 

Dyrekcja i Administracja Teatru 

Wrocla w, ul. Rzeźnicza 12 

Telefon: 

Centrala 

Dyrekcja 

Org. Widow. 

432-76 

387- 73 

437- 62 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Organizacji 

Sprzedaźy od godz. 8 do 15. Telefon 437-f2. Bilety indywi

dualne w kasie teatru od godz. 10.00-13.00 i od 16.00- 19.15. 
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