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Udramatyzowany życiorys e Odautorskie fantazje e Dobra gra aktorska 

>>Kopernik{{ - Romana Bran~staettera 
Ze sceny Teatru Polskiego 

BOLESŁAW SURÓWKA 
Sztuka o Koperniku Romana Brandstaettera została napisana z okazji 

500-go ju blleuszu znakomitego astronoma i jest pewnego rodzaju boldem 
złożonym Kopernikowi, podobnie jak i niedawny film paflstwa Petelsklch. 
Ale jest jeszcze inne podobiei1stwo nli~dzy tymi dwoma utworami, a mia
nowicie, to że są to właściwie albo udramatyzowane ,albo też sfilmowane 
biografie Wielkiego Toruflczyka. 

Oczywiście sztuka Brandstaettera 
jest silą faktu, to znaczy z uwagi na 
kompozycję sceniczną, bardziej osz
czędna w biograficznym ujęciu tema
tu I dotyczy właściwie tylko kilku 
fragmentów z życia Kopernika, a to 
zgonu biskupa von Watzenrode, woj
ny z Krzyżakami w latach 1520-21 
oraz wizyty we Fromborku Retyka , 
czyli Jerzego Joachima von Lauchen 
(1539-1541). niemniej jednak jest na
dal tylko czymś w roczaju udramaty
zowanego życiorysu. Ale co można 
było zrobić Innego z takim tekstem? 

Rzecz prosta, niewiele , jako że 
prawdę powiedziawszy - niestety nie 
za nad to dużo wie się o różnorakich 
szczegółach z życia Mistrza Mikołaja 
I wobec powyższego często gęsto w 
dziełach artystycznych, tak dawniej
szych („Kłos Panny" Kossak-Szc'luc
klej, czy „ Cezar i Człowiek" A. No
waC'lyńskiego), jak I współczesnych , 
jak na przykład właśnie u Brand
staettera czy Petelskich, wprowadza 
się rozmaite wyimaginowane epizody, 
które ja'kkolwiek się nie zdarzyły, 
lecz które„. mogły się zdarzyć. Ale 
jeśli już tak się rzeczy mają, to jak 
się zdaje lepiej jest wziąć na war
sztat jakiś jeden szczególny epizod z 
życia Kopernika I ów eolzod w m 
rę swego talentu a przede wszystk im 
Imaginacji barwnie rozwinąć (jak to 
nawiasem mówiąc właśnie się auto
rom udało w „Kłosie Panny" i w 
„Cezarze I Człowieku") , aniżeli szu
kać jakiegoś szerokiego, epicznego 
ujęcia. Tym bardziej, że tam dopiero 
trzeba rozmaite fragmenty sztukować 
a sztukować i wymyślać a wymyślać 
niejedne tak zwane (delikatnie mó
wiąc) prawdopodobieństwa. 

I tak wlec u Brandstaettera, podob
nie jak i w filmie, jednym z owych 
tak zwanych prawdopcdobieństw jest 
historyjka z Anną Szyling, dalej opar 
ta właściwie na niczym legenda o 
despotyzmie von Watzenrodego, albo 
już zupełnie wymyślony szczegół o 
Istnieniu jakiegoś nieślubnego Koper
nikowskiego brata, występującego 
zresztą w sztuce pod postacią zdraj
cy Filipa Jesznera. 

Pewnie, że te oraz Inne różne od
autorskie fantazje (np. wizyta von 
Schwaibacha, czy spór z panami kapi
tulnymi) - utrzymane oczywiście w 
granicach prawdopodobieństwa 
miały słu:l;yć do ożywienia sztuki, ale 
cóż rohlć - jakoś nie bardzo ją oży
wiły. Wyszła bowiem z tego wszyst
kiego rzecz czysto dialogowa, I to do 
tego wielce retoryczna, gdzie pada 
mnóstwo patetycznych słów złączo
nych w zdania wprawdzie kunsztow
ne, ale równocześnie bardzo napuszo
ne, a co w rezultacie daje coś w ro
dzaju czytanki szkolnej o Dobrym 
Panu Koperniku, któremu rótnl Inni 
niedobrzy ludzie czasami w życiu 
przeszkadzali. 
Sytuację ratuje bra gra aktorska, 

oraz scenografia arji Adi'Y\•klęj 
(bardzo udany pom sł z mapą War
mii) no I rzecz jasn reżyse~ia Alek-

sandry Mianowskiej, która starała slę 
o Ile możności sprowadzić „drętwą 
mowę" większości scen do jakiegoś 
normalnego poziomu. • 

A oto obsada sztuki: Jerzy Bielecki, 
- Kopernik, Mieczysław Dembowski 
- Łukasz Waczenrode (takiej pisow-
ni używa autor. zaś aktorzy to „c~" 
wymawla.ią jak polskie „cz", podczas 
gdy owe „cz" w ówczesnej grafii 
oznaczało zwyczajne „c"), Mieczysław 
Tarnawski (Piotr z Torunia), Broni
sław Nycz (Wiesław Grabek), Jan 
Bielewicz i Adam Rokossowski - Pa
nowie Kapitulni, Stanisław Kosma
lewski - Filip Jeszner, Krzysztof Za
krzewski - Jerzy Joachim Retyk, 
Ryszard Wilda - Kasper von Schwal
bach, Zdzisław Tymke - Maciej Szy
ling, Iwa Wierzbicka - Anna Szyling, 
Michał Adamczewski - Pachołek. 

Maleńka poza tym uwaga co do 
wstępu do programu, gdzie znalazł 
się m .in. taki passus: „Po śmierci 
Zygmunta Augusta Retyk wywędro
wał na Węgry do Kaschau ... " Dlacze
go wsadzono tu obrzydliwie niemiec 
kle „Kaschau", kiedy tu przecież c 
dz! o - Koszyce? 


