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Bolesław Taborski 

PETER SHAFFER 
I JEGO 

" 
ŁOWY" 

Peter Shaffer należy do pokolenia dramaturgów, którzy wystarto
wali w r. 1956 pod zbiorową nazwą „gniewnych młodych ludzi" 
i wkrótce zmienili całkowicie oblicze angielskiego teatru. Urodzony 
w r. 1926, Shaffer jest o trzy Jata młodszy od Osborne'a, o cztery -
od Pintera i Ardena, o sześć lat od Weskera. Zadebiutował w tym 
samym okresie co oni i szybko zdobył równe im uznanie. Na tym 
jednak podobieństwa się kończą. Dramaturgia Shaffera odznacza się 

wnikliwością psychologiczną i nie brak w niej elementów krytycznej 
obserwacji społecznej, ale pozbawiona jest akcentów buntu. Shaffer 
bynajmniej do grona „gniewnych" się nie zaliczał. Raczej uważano go 
za kontynuatora silnej do tej pory w dramacie angielskim tradycji -
której wyrazicielami byli Pinero, Granville-Barker, Noel Coward; tra
dycji „dobrze skrojonej" sztuki, przedstawiającej konflikty osobiste, 
czy rodzinne, w obrębie klasy średniej, w kategoriach komediowych 
czy melodramatycznych, ale zawsze.„ imponująco teatralnych. Jedynym 
wyjątkiem w jego twórczości są właśnie Królewskie łowy słońca, 

utwór, który może najbardziej zbliża go do współczesnych mu - Arde
na, Osborne'a, Whitinga. Każdy z nich również ma na swym koncie 
sztukę historyczną, z ambicjami filozoficznymi, ale Shaffer z nich 
\vszystkich wybiegł najdalej w poszukiwaniu tematu i stworzył utwór 
najbardziej widowiskowy. W twórczości Shaffera Królewskie low)/ 
siońca pozostają wciąż zaskakującą niespodzianką. Chciałbym to pod
kreślić tym dobitniej, że jest to pierwsza sztuka tego dramaturga, jaka 
weszła na polską scenę. Autor Łowów ma jeszcze inne oblicza i całkiem 
innego rodzaju dorobek, niż można by sądzić na podstawie tej barwnej 
peruwiańskiej opowieści. 

• 
• • 

Shaffer jest Londyńczykiem, pochodzi z zamożnej rodziny miesz
czańskiej. W czasie wojny przepracował z górą dwa lata w kopalni 
<była to dopuszczalna w Anglii forma zamiany służby wojskowej), na-

stępnie studiował historię w Cambridge. Przez jakiś czas mieszkał 

w Nowym Jorku, pracując w bibliotece i w księgarni, potem przyjął 

posadę w jednym z londyńskich wydawnictw muzycznych. Pracy tej 
nie lubił , choć ma zamiłowania muzyczne i dał się poznać jako krytyk 
muzyczny. Pisać zaczął wcześnie, mając 12 lat wydrukował wiersz 
w czasopiśmie . W wieku 21 lat opublikował powieść detektywistyczną 
p.t. Jak się miewa mały krokodyl? , a wkrótce po niej dwie dalsze: 
Kobieta w szafie i Zwiędłe morderstwo. Powieści te zyskały sobie spore 
powodzenie, zwłaszcza w Ameryce. Jednakże dopiero 11 lat późniei 

Shaffer zadebiutował jako dramaturg. 
W roku 1958 odbyła się w Londynie premiera pełnospektaklowej 

sztuki Shaffera Pięciopalcówka, uwieńczona natychmiastowym sukce
sem. Krytycy byli pełni uznania, Shaffer otrzymał nagrodę dziennika 
„Evening Standard'', przyznawaną dorocznie najbardziej obiecującemu 
dramaturgowi (dwa lata przed nim nagroda ta przypadła Osborne'owi 
za Miłość i gniew). Po sukcesie londyńskim nastąpiła również udana 
inscenizacja nowojorska, wreszcie zrealizowano oparty na sztuce film. 
Shaffer stał się w oka mgnieniu dramaturgiem pierwszej rangi. Pię

ciopalcówka jest zręcznie napisanym studium napięć i konfliktów 
uczuciowych w zamożnej rodzinie angielskiej; ich dramatyczne wyła
dowanie sprowokowane zostało przez pobyt - w charakterze nauczy
ciela dorastającej córki - młodego Niemca (w filmie postać tę grał 

Maximilian Schell) . Młodzieniec ten , nienawidzący swego ojca hitle
rowca i uwielbiającej go matki, jest zachwycony swą nową, „porządną" 
rodziną angielską i chce pozostać w Anglii na stałe, ale doznaje 
gorzkich rozczarowań. Intrygi pani domu i jej syna-studenta, powo
dowanych zazdrością, prowadzą przybysza nawet do próby samobójstwa. 
Sztuka to bardzo zgrabna, jej postacie przekonywające, ale odznacza 
się skłonnościami melodramatycznymi i niepokojącym brakiem am
bitniejszej problematyki , słabo tylko maskowanym krótką i powierz
chowną dyskusją o hitleryzmie. 

Cztery lata póiniej, w jednym z teatrów londyl1skiego West EndLt 
odbyła si ę następna premiera Shaffera. Tym razem był to zestaw dwu 
rozbudowanych jednoaktówek, zatytułowanych : Prywatne ucho i Pu
bliczne oko. W pierwszej z tych sztuk Shaffer - z wnikliwością godną 
Pintera, choć stylem nieco bardziej 'literackim' - analizuje kompleks 
angielskich mężczyzn, nadmiernie nieśmiałych w stosunku do kobiet. 
Młody urzędnik zaprasza dziewczynę na kolację i dokonuje próby 
zbliżenia erotycznego, ale robi to nader niezgrabnie, zniechęca się zbyt 
łatwo i wycofuje, a po jej odejściu powraca w Ś\Viat erotycznych fan-



tazji. Druga sztuka, lepsza od poprzedniej, o dowcipniejszym dialogu 
i bardziej niezwykłym pomyśle, jest również analizą pewnego gatunku 
angielskiego mężczyzny. Zamożny rewident podatkowy podejrzewa 
żonę o niewierność i wynajmuje detektywa, by ją śledził. żona okazuje 
się niewinna, ale między nią a detektywem nawiązuje się rodzaj poro
zumienia bez słów, gdy tygodniami obserwują się wzajemnie, chodzą 
do kin, parków, muzeów. Detektyw przyjmuje rolę psychoanalityka, 
przekonuje męża, że to jego egoizm i nieuznawanie prawa żony do 
własnych zainteresowań doprowadziły do wyobcowania jej . Wypraco
wuje też metodę pogodzenia ich, podstawiając męża na swoje miejsce 
jako detektywa, a sam za_vnuje na miesiąc jego miejsce w biurze. 

I ten spektakl został bardzo dobrze przyjęty przez widzów oraz 
krytykę londyńską, a wkrótce potem nowojorską. Pierwsza ze sztuk 
nań się składających posłużyła też za scenariusz filmowy. Shaffer stal 
się najwyrażniej dramaturgiem modnym. W tym okresie zrealizowano 
również jego dwie sztuki telewizyjne. Wspólnie z Peter Brookiem 
opracował scenariusz według powieści Goldinga do znakomitego filmu 
Brooka Władca much. Niebawem rozpoczęła się udana współpraca 

Shaffera z nowo powstałym Teatrem Narodowym. Jako pierwszy współ
czesny dramaturg angielski wkroczył on na deski reprezentacyjnej 
sceny w kraju. Współpraca ta zapoczątkowana została drogą pośrednią. 

Na dwa lata przed powstaniem zespołu Teatru Narodowego, który 
gra chwilowo w budynku rozwiązanego zespołu Old Vie, wybudowano 
Teatr Festiwalowy w miasteczku Chichester w południowej Anglii. 
Jego pierwszym dyrektorem był Laurence Olivier, który póżniej stanął 
na czele Teatru Narodowego, a na pewien czas zjednoczył - niejako 
unią personalną - oba te teatry. Teatr w Chichester był jakby letnią 
sceną Teatru Narodowego, a spektakle, które tam miały swą premierę, 
często na jesieni przenoszono na deski londyńskiego Old Vie. Od 
Shaffera zamówiono sztukę właśnie dla teatru w Chichester. Chodziło 
o zapełnienie bardzo dużej widowni, dlatego wybór padł na drama
turga modnego i popularnego. Ponieważ jednak scena w Chichester 
ma charakter „otwarty" - nie ma tam proscenium, lecz scena jest 
półkoliście otoczona widownią - i nadaje się przede wszystkim dla 
sztuk o charakterze widowiskowym, taki właśnie utwór był pożądany. 

Shaffer - jak się okazało - już od sześciu lat miał „w teczce" 
sztukę o podboju Peru przez Hiszpanów, z którą „obnosił się ' ', jak 
dotąd bez powodzenia. (Pewnego dnia nawet zgubił cenny manuskrypt 
w pociągu. Odnaleziono go po dłuższych poszukiwaniach w londyńskiej 
budce telefonicznej . Właśnie tę „cudem odzyskaną" sztukę przedłożył 
teatrowi w Chichester). 

Królewskie łowy słońca zadziwiły krytyków. Okazało się, że pisarz, 
którego zaszufladkowali jako autora tradycyjnych sztuk psychologicz
nych z życia angielskiej klasy średniej, ma o wiele szersze horyzonty 
i możliwości. Po triumfalnej premierze w Chichester, w lipcu 1964, 
przeniesiono Łowy na jesieni do Old Vie w Londynie. Już w lecie 
1965 Teatr Narodowy wystawił następną sztukę Shaffera, Czarna 
komedia - rozbudowaną jednoaktówkę, którą grano najpierw z Panną 

Julią Strindberga, potem z nową jednoaktó\vką Osborne·a Układ do
trzymany. W lutym 1967 odbyła się premiera Czarnej komedii w No
wym Jorku , a na tę okazję Shaffer dołączył napisaną właśnie nową 

sztukę, p.t. Biali kłamcy. 

Obie te sztuki okazały się nawrotem do „normalnego stylu" Shaffc
ra: lekkiej komedii o okreś:onych ramach środowiskowych. Czar1111 
komedia jest nawet nie komedią, a wie'.ce zabawną farsą, opartą na 
pomyśle, wedle którego cała akcja toczy się w ciemności z powodu 
awarii elektrycznej w domu scenicznego bohatera. To co się dzieje na 
scenie widzi tylko publiczność, dzięki przyjętej konwencji (zaczerpnię
tej pono z teatru chińskiego), że światło oznacza ciemność i odwrotnie: 
awaria zaznaczona zostaje nagłym rozjaśnieniem sceny, a wszelkie 
dalsze próby oświetlenia sceny zapałkami, zapalenia papierosa itd. 
powodują lekkie przyćmienie świateł. Bohater sztuki - rzeżbiarz -
spodziewa się właśnie wizyty milionera , który ma nabyć jego dzieło, 

a także odwiedzin teścia in spe. Zjawia się elektryk, sąsiedzi z jaki
miś interesami. Wywiązuje się szereg typowo farsowych sytuacji, 
wynikających z pomylenia tożsamości, zderzeń w ciemnościach itp., ale 
zręczność i inwencja autora w tym wypadku nie idą w parze z jakąś 
ambitniejszą problematyką . W Białych klamstwach natomiast Shaffer 
podejmuje problem zakłamania, do jakiego prowadzi ludzi snobizm 
i chęć „wypłynięcia na wierzch" w skomercjalizowanym świecie dzi
siejszym. W tej scenicznej miniaturze występują trzy postacie: dwaj 
młodzi śpiewacy big-beatowi przychodzą do chiromantki w miejsco
wości nadmorskiej po horoskop. Jeden z nich przekupuje wróżkę, 

po to by jej horoskop przyczynił się do „pogrążenia" niewygodnego 
rywala, i w tym ce:u dostarcza jej szczegółowych danych o jego 
przeszłości. Okazuje się jednak, że dane były fałszywe, bo rywal -
w celu uzyskania big-beatowego sukcesu - zataił swe inteligenckie 
pochodzenie i „stworzył" sobie robotniczą przeszłość oraz odpowiedni 
do tego „akcent". Horoskop więc nie udaje się, a przy tej okazji 
rozwiewa się parę innych mitów dotyczących bohaterów sztuki. Jak 
zwykle u Shaffera, sztuka jest dowcipna i zręcznie napisana, ale 
w sumie - błaha. 

Ostatnio jednak Shaffer zajął się problematyką poważniejszą. Pra
cuje nad nową, pełnospektaklową sztuką o pacyfizmie. Napisał również 
sztukę telewizyjną o narkomanii. Miała ona być nadana, jako dwu
godzinna transmisja w kolorze, przez jedną z amerykańskich stacji 
telewizyjnych, ale okazała się zbyt kosztowna. (Koszt miał wynieść 

700 tysięcy dolarów ze względu na niezwykle skomplikowane sekwen
cje majaków ukazujących efekt zażycia narkotyku L.S.D.) 

Nie ulega kwestii, że Shaffer jest jednak przede wszystkim dra
maturgiem lżejszego kalibru i - w przeciwieństwie do wielu swych 
rówieśników == nie zamierza walczyć swą twórczością o cele poza
artystyczne. Nie znaczy to, by nie miał określonych poglądów. W jed
nym z wywiadów powiedział: „Oczywiście silnie reaguję na wiele 
różnych spraw, ale uważam, że przekonań nie należy afiszować. Jestem 
przeciw »ustalonemu porządkowi« o tyle, o ile jestem przeciwny 

'i 



wszelkim grupom, które potencjalnie są zdolne do wyrządzania krzyw
dy. Mój cel to po prostu: być człowiekiem". Poglądy swoje na temat 
rasizmu, na przykład, ujawnił Shaffer w r. 1965, zdecydowanie zabra
niając wystawienia Króiewskich łowów słońca w Unii Południowej 

Afryki, gdy tamtejsze teatry nie potrafiły się oprzeć presji rządu, 

zakazującego jednoczesnego udziału białych i kolorowych aktorów 
\V przedstawieniu oraz przewidującego segregację publiczności. Nale
żało się tego spodziewać po autorze Królewskich łowów słońca, sztuki, 
ktora niedwuznacznie potępia prześladowanie jednej rasy przez drugą. 

* * 
* 

Podbój peruwiańskiego imperium Inków przez Hiszpanów frapował 
ludzi angielskiego teatru od stuleci. Większość sztuk o tej tematyce 
miała charakter efemeryczny, ale jeden z klasyków angielskiej dra
maturgii, Sheridan - autor znanej w Polsce Szkoły obmowy - ma 
na swym koncie tragedię Pizarro, graną w londyńskim teatrze Drury 
Lane w r. 1799 (zresztą była to przeróbka niemieckiej sztuki Kotzebuego 
Hiszpanie w Peru.). Ale później moda przeszła. Gdy kilkanaście lat 
temu znany szekspirolog prof. G. Wilson Knight napisał sztukę Ostatni 
z Inków, nie została ona wystawiona przez teatry zawodowe, a opubli
ko\vał ją autor własnym sumptem. Utwór Shaffera też nie miał 

łatwego startu. 
Przez sześć lat wędrowały Królewskie łowy słońca po londyńskich 

impresariach i dyrekcjach 'teatrów, wywołując co najwyżej zdumienie, 
źe autor odważył się wystąpić z takim utworem w drugiej połowie 

XX wieku. W okresie, gdy napór telewizji zagrażał istnieniu teatrów 
komercjalnych, a teatrów subsydiowanych z funduszów społecznych 

prawie nie było, szanse wystawienia miały jedynie małoobsadowe 

sztuki, z minimum standartowych dekoracji (typu: salonik, pokój 
hotelowy itp.) A tutaj młody autor ni stąd ni z owąd proponował 
sztukę kostiumową, z trzydziestu rolami - ale prawie bez kobiet 
i pozbawioną wątku miłosnego - o akcji przeskakującej kontynenty. 
rozgrywającęj się w dźunglach, katedrach, górach, ukazującej armię 

przekraczającą Andy, komnatę wypełnioną złotem po brzegi; przy tym 
sztukę obfitującą w brutalne epizody na scenie, odsłaniającą mecha
nizm wojen imperialno-kolonialnych, demonstrującą słabość zasad 
chrześcijańskich w życiu praktycznym, a moźe w ogóle antyreligijną 

w swym wydźwięku ... Nic dziwnego, że impresario Tennent, który 
w swoim czasie wystawił pierwszą sztukę Shaffera, Królewskich łowów 
nie przyjął; podobnie i kilka innych teatrów. Nawet Peter Hall, który 
właśnie otworzył londyńską filię Teatru Szekspirowskiego w Stratfor
dzie i poszukiwał nowych sztuk, nie mógł się zdecydować na wysta
wienie Łowów, choć miał na nie półtoraroczną opcję. 

Upływ czasu pomiędzy napisaniem Królewskich łowów a premierą 
miał się okazać dla sztuki zbawienny. Shaffer nie uważał, że ma ona 
kształt ostateczny i przerabiał ją nieustannie. Od r. 1958 do chwili 
premiery w Chichester, powstało sześć wersji dramatu, a autor za
powiadał wersję siódmą, w każdym razie poważne zmiany przed 
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przeniesieniem przedstawienia do Londynu. Przez cały ten czas traktat 
historyczny przekształca się w utwór par excellence teatralny. „Każda 
nowa wersja - mówił wtedy Shaffer - zawierała coraz mniej historii. 
Kiedyś, dawno temu, poczyniłem wiele studiów nad tą epoką. Ale 
teraz 'oduczam się' historii, zniekształcam, mieszam wydarzenia, z dzie
sięciu wybieram jedno - najwięcej mówiące". W końcu sztuka prze
stała być historyczną kroniką, a stała się jego „duchową autobiografią", 
„wyrazem własnych nadziei i obaw w stosunku do świata." Wprowadził 
sceny pełne akcji, ruchu, koloru, po to by „zaprząc je do intelektual
nych i ideowych celów" w teatrze porywającym wyobraźnię, przera
stającym rzeczywistość, a jednocześnie zespalającym historię z współ
czesnością, widowisko z dyskusją światopoglądową. Jak pisze w nocie 
dołączonej do programu londyńskiej inscenizacji, zmierzał z jednej 
strony do oddziaływania magią teatru 'totalnego', z drugiej - znacze
niem przekazywanych słów, a więc treściami intelektualnymi. Teatr 
totalny oznaczał dla niego nie tylko słowa, ale i „krzyki w dżungli 
i zawodzenia; metal i maski; fantastyczną zjawę pre-kolumbijskiego 
świata ... stworzenie - poprzez środki zarówno surowe jak bogate, lecz 
zawsze podporządkowane podstawowym wymogom przyjętej estetyki -
przeżycia całkowicie i wyłącznie teatralnego." 

Komentując tematykę swoJeJ sztuki Shaffer powiedział dalej: 
„Chciałem pisać... o wielu rzeczach. Głównie chyba o zetknięciu się 

europejskiej nadziei z indiańską beznadziejnością; indiańskiej wiary 
z europejską niewiarą; ... o wtłaczaniu ogromu świadomości duchowej 
człowieka w ciasną formułę Kościoła - jakiegokolwiek Kościoła", 
przeciw czemu chciał założyć sprzeciw. Widowiskowość i epicka forma 
narracji miały stanowić oprawę dla osobistego konfliktu, rozgrywają
cego się pomiędzy niewierzącym w swą zakłamaną religię Pizarrem. 
który w jej imię zwycięża, a szczerze wierzącym w swą religię Ata-
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hualpą, który dlatego przegrywa, że jej zaufał. Pomiędzy tymi dwoma 
ludźmi zawiązuje się przyjaźń (oparta m.in. na przeświadczeniu , że 
nieprawe pochodzenie ich obu jest źródłem ich siły charakteru). Gdy 
Hiszpanie namawiają Pizarra do zabójstwa Atahualpy, widząc w tym 
jedyną drogę do zwycięstwa, Pizarro sprzeciwia się, ulegając dopiero 
zapewnien:om samego Atahualpy, że zmartwychwstanie z pierwszymi 
promieniami Słońca, którego jest synem. Zakończenie sztuki , gdy In
dianie w smutnych obrzędowych maskach czekają wraz z Pizarrem 
na cud, przenosząc coraz to spojrzenia ze wschodzącego słońca na 
martwe ciało Atahualpy, jest może najbardziej przejmujące. „Oszuka
łeś mnie" - wola z rozpaczą Pizarro, gdy cud nie następuje. Scena 
ta ma chyba symbolizować bezsens wszelkich religii, koniec każdej 
wiary, ale przekonać może tylko na płaszczyźnie emocjonalnej, bo 
dyskusja światopoglądowa jest w sztuce prowadzona niezbyt umiejęt
nie. Upadku imperium Inków nie da się wyjaśnić tym, że - w prze
ci.wieństwie do Hiszpanów - brali swą religię na serio. KrólewskiE' 
łowy słońca są mniej udane jako dramat historiozoficzny, bardziej -· 
jako utwór konfrontujący losy Pizarra i Atahualpy, w wątku nie
zwykle dramatycznym, ale w dużej mierze fikcyjnym. Tak więc dra
maturg-psycholog zatriumfował w ko11cu nad historykiem o ambicjach 
filozoficznych. 

W prapremierowej inscenizacji wysunięto na pierwszy plan ele
menty widowiskowe. Sztuka otrzymała znakomitą oprawę, choć Łowy 
w Chichester wystawione były właściwie bez dekoracji, z umowną 
strukturą, która służyć miała wszystkim trzem inscenizacjom letniego 
sezonu, a więc także dla Otella i Holenderskiej kurtyzany. Nacisk po
łożono na bogatych, zdumiewających w swej pomysłowości kostiumach, 
na symbolicznym skrócie dekoracyjnym, użyciu bardzo ekspresyjnych 
masek, zastosowaniu złożonych efektów świetlnych i dźwiękowych. 

Scenograf Michael Annals zasłużył sobie na gorące wyrazy uznania 
za centralny element scenograficzny - ogromny krzyż hiszpański, wpi
sany w koło, który w pewnym momencie rozchyla się jak kwiat 
i zamienia w wielką, złotą obręcz słońca. W jej wnętrzu widzimy 
po raz pierwszy Atahualpę w ceremonialnym stroju władcy . W ostat
niej zaś scenie widzimy tam jego egzekucję i nagie bezwładne ciało. 
Złote piaty kwiatu-słońca są już wówczas poobrywane przez żołdaków 
hiszpańskich, co symbolizuje grabież i ruinę całego kraju. 

Reżyserzy - John Dexter i Desmond O'Donovan współpracowali 
nad sztuką w bardzo ciekawy sposób: jeden z nich odbywał wyłącznie 
próby z aktorami grającymi Hiszpanów, drugi - wyłącznie z „Inkami". 
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Aż do ostatnich prób niemal aktorzy nie wiedzieli nic o sobie na
wzajem (próby „Hiszpanów" i „Inków" odbywały się o innych porach , 
\\'ięc nie mogli nawet się obserwować). W rezultacie powstało rz :>czy
\Viście wrażenie ludzi całkiem odmiennych ras, należących do innych 
w ogó:e światów. Hałaśliwi, gruboskórni Hiszpanie kontrastowali z hie
ratycznymi, drobnymi, lecz pełnymi godności Inkami , który poruszali 
się zupełnie innym - jakby tanecznym - krokiem i mieli także 

całkiem inaczej postawione głosy, o wysokim tonie i specyficznej mo
dulacji. Reżyserzy starali się poruszyć wyobraźnię widza, a nie przy
tłaczać go naturalistycznymi efektami. I tak np. Hiszpanie przedzierają 
się przez tropikalną dżunglę zasugerowaną tylko oślepiającymi stru
mieniami światła, wśród których brnąć muszą po omacku, a jedno
cześnie rozlegają się odgłosy ptaków zniekształcone w przeraźliwa 

kakofonię. Masakra trzech tysięcy Inków pokazana została w formie 
pantomimy, zakończonej przeciągnięciem przez scenę wielkiej skrwa
wionej materii. Symboliczna pantomima dominowała oczywiście tak:~e 

w scenach religijnych ceremonii. W zdumiewająco skrótowy sposób 
stworzyli reżyserzy wrażenie upływającego czasu, przebywanych prze
strzeni i wielkiej liczby ludzi uwikłanych w wydarzenia. Pomimo 
prostoty i surowości spektak:u, publiczność wychodziła olśniona egzo
tyką, zachowywała w pamięci serię wspaniałych obrazów, świetne 

kreacje aktorskie (zwłaszcza Colin Blakeley - Pizarro i Robert Step
hens - Atahualpa) oraz precyzyjną grę całego zespołu. Te właśnie 

czynniki spowodowały, że Królewskie łowy słońca stały się - obok 
Olivierowskiego Otella - największym dotąd sukcesem w niedługich 

dziejach londyńskiego Teatru Narodowego. 
Sztuka Shaffera, mimo pewnych braków, zasługuje na to, by stać 

się podstawą wielu inscenizacji. Napisana jest językiem bogatym, obfi
tującym w metafory i celne sformułowania, jest teatralnie żywa , 

na wet jeśli jej daleko sięgające ambicje filozoficzne nie są zrealizo
wane przekonywająco; nawet jeśli temat , którego autor się podjął, 

nie da się ująć i wyczerpać w kategoriach konfliktu dwóch przywód
ców. Jest jednak w Łowach materiał na zarysowanie starcia dwu 
odmiennych cywilizacji , nie ty:ko nie dających się pogodzić z sobą, 

ale wewnętrznie sprzecznych; starcia pasywnej, więc zgubnej , dosko
nałości - z aktywną, zakłamaną, więc też zgubną, agresywnością. Jeśli 
s łowa autora, mimo swego czasem pięknego brzmienia, nie niosą jego 
argumentów tam, gdzie by sobie tego życzył , to jednak sugerują tea
tralne obrazy, którymi reżyser może jego myśl d opr ecyzować , lub .. . 
potraktować kontrowersyjnie. 
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INKOWIE 
lud z obsza1·u środkowoandyjskiego, posługujący się językiem kiczua. 

W epoce przedkolumbijskiej Inkowie założyli wokół miasta Cusco rozległe 

państwo. Wyraźne ślady pobytu Inków na terenach obecnego Peru pochodzą 

z XIl-XIII w. Kultura ich była pochodzenia miejscowego i rozwijała się na 
wyżynach andyjskich, w okolicach Cusco, późniejszej ich stolicy. \Vedług 

miejscowych tradycji przekazanych przez kronikarza hiszpańskiego założycie

lem dynastii był legendarny i\'lanco Capac (ok. 1200). 
W wierzeniach Inków obok magii i kultu sił przyrody utrzymywała się 

wiara w istnienie twórcy wszechrzeczy (Wirakocza). Religią państwową był 

kult Słońca, Inti, uważanego za boskiego przodka dynasl'ii Inków. Rozwinięty 

był także kult sił przyrody wpływających na pomyślność zbiorów. Powszech
nie czczono Piorun (Ilyapa), bóstwo wody zsyłające deszcze, Księżyc - mał

żonkę Słońca (Mama-kilya), gwiazdy. Duże znaczenie miał kult i\'Iatki-Ziemi 
(Pacamama), szczególniej czczonej na 'vyżu andyjskiln, i i\'tatki-n1orza (1\-fama
kocha). 

Na cześć bóshv~ Lwłaszcza Słoi1ca, Inkowie '"'znosili liczne świątynie. Naj
wyższe stanowiska kapłańskie sprawowali bliscy krewni \VładcÓ\\'. Religia ich 
wyróżniała się bogatą obrzędowością. 

Podbój i zagłada Inków rozpoczęły się po uwięzieniu i zamordowaniu 
w roku 1533 przez Francisco Pizarra oxtatniego władcy Inków Atahualpy. 
Z około 18 milionów na początku XVI wieku pozostało z końcem wieku XVI 
I milion Inków. Kultura InkÓ\v została po podboju niemal całkowicie zniszczo
na przez Hiszpanów. 
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FRANCISCO PIZARRO 
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- ur. ok. 1471, zm. 26 VI U41, konkwistador hiszpański, zdobywca 
Peru. Do Nowego $wiata przybył w 1505 r., jako żołnierz brał 

udział w podboju Haiti i Kuby; w 1510-1513 uczestniczył w wy
prawie de Balboa do Panamy, gdzie dowiedział się o istnieniu 
bogatego kraju Biru (Peru). W 1524125 i 1526/27 zbadał wybrzeże 

Ekwadoru i Peru. \V styczniu 1531 wyruszył na trzech statkach 
na czele 180 ludzi na podbój Peru. 15 XI 1532 wkroczył do Caja
marki, podstępnie uwięził władcę Inków Atahualpę. Do koi1ca 
1534 r. podbił cały niemal kraj. Wyprawa Pizarra spowodowala 
całkowite zniszczenie bogatej i oryginalnej kultury Inków. 

t 

' 
ATAHUALPA 

- ur. po 1500 r., zm. 29 VIII 1533, ostatni władca Inków od 
1525 r. \V roku 1532 obalił rządzącego w południowym królestwie 
Cusco (obecnie Peru) przyrodniego brata Huascara, łącząc obie 
części państwa pod swoją władzę, co miało go wzmocnić wobec 
konkwistadorów hiszpańskich. Pod koniec roku 1532 dostał się 

w Cajamarca w ręce Pizarra i został przez niego zgładzony mimo 
złożonego wielkiego olrnpu. 

l:) 



REL1IGIA INKÓW 
Religia Inków, w tym zakresie, w jakim ją znamy, jest zlepkiem 

kultów sił przyrody, elementarnego fetyszyzmu, wierzeń animistycznych 
oraz złożonych i wyrafinowanych ceremoniałów, a wszystko mocno 
przeniknięte jest magią. Religia była jak gdyby odbiciem państwa, 

w którym archaiczne jeszcze struktury społeczne i ekonomiczne wcie
lały się w system administracyjny już racjonalny, gdzie najróżniejsze 

cywilizacje przemieszały się w tym samym stylu. 
Charakteryzował ją głównie kult Słońca. INTI, Słońce, przodek 

dynastii, podniesione było do rangi boga państwa. Jego władza nie
bieska odpowiadała władzy ziemskiej Sapa Inki. Uwielbienie Słońca 

łączyło się z hołdami należnymi jego synowi. A więc zarówno z poboż
ności, jak i ze względów politycznych wznosili Inkowie świątynie Inti 
we wszystkich podbitych prowincjach. [ ... ] 

Ze wszystkich bogów inkaskich Słońcu służyła największa liczb:i 
kapłanów i „wybranych kobiet"; w Cusco było ich łącznie -100 [ .. . ] 
\Vielka Świątynia Słońca w Cusco, legendarna Coricancha, otoczon.i. 
ogrodzeniem ze złota, była wspaniałą budowlą, której znaczenie dla 
Inków porównać można z świątynią Salomona czy bazyliką św. Piotra. 
Przyciągała mnóstwo pielgrzymów i była wzorem dla sanktuariów 
prowincjonalnych. 

W Coricancha znajdował się niewielki ogród, który Inka symbo
licznie uprawiał w dniu święta siewów. „Sadzono" tam trzy razy do 
roku łodygi kukurydzy ze złota, których liście i kłosy także były ziole. 
O tych sztucznych roślinach wymienionych w inwentarzu okupu Ata-

. hualpy znajdujemy wzmianki na wstępie wszystkich fantastycznych 
opisów tego cudownego ogrodu; znajdowały się tam również wymode
lowane ze złota drzewa, trawa, ptaki, owady, a nawet strażnicy wraz 
lamami wielkości naturalnej [. .. ] święto Słońca - tego Inki niebios -
a tym samym święto Inki ziemskiego obchodzono w czasie przesilenia 
JJołudniowego w czerwcu. [ ... ] 

W dniu święta Inka wychodził w towarzystwie wszystkich swoich 
krewnych, postępujących za nim w kolejności wyznaczonej rangą i wie
kiem. Udawali się oni na wielki plac Huacaypata, „gdzie boso czekali 
na wschód Słońca, z oczyma ku niemu zwróconymi. Kiedy Słońce 

zaczynało się ukazywać, klękali, by je wielbić. Potem, trzymając dłonic 
na wprost twarzy, przesyłali mu w powietrzu pocałunki, wołając, iż 

uważają go za swego Ojca i Boga ... Następnie król wstawał, brał dwa 
wielkie naczynia pełne ulubionego ich napoju i, jako najstarszy syn 
Słońca, zapraszał ,je do picia z naczynia, które trzymał w prawej ręce. 
Indianie wierzyli, że Słońce przyjmowało propozycję i zapraszało Inkę 

oraz wszystkich jego krewnych do picia razem z nim, co uważane było 
za. największy dowód przyjażni i dobroci. Inka poczęstowawszy Słońce 
rozlewał płyn z naczynia, które trzymał w prawej ręce" ... 

Ofiarowanie lamy Bogu Słońca 



Wielkie święto wrześniowe, zwane sitowa, [.„] był to okres rytu
alnych oczyszczeń i odsuwania grożących nieszczęść. Ludność zbierahi 
się wówczas na placu i, kiedy wschodził nowy księżyc, wołano: „Cho
roby, klęski, nieszczęścia, opuśćcie ten kraj!" Wołanie to podchwytywało 
cale miasto i 4 grupy, po 100 wojowników każda, stacjonujących na 
czterech drogach odpowiadających czterem stronom świata [ ... ] Wszyscy 
mieszkańcy, młodzi i starzy, stając w drzwiach swoich domów, wy
trząsali swoje ubrania i wołali: „Nieszczęścia, wychodźcie! Jakie piękne 
święto! Stwórco wszystkich rzeczy, spraw, abyśmy przeżyli rok przyszły 
i obyśmy mogli doczekać znowu tak pięknego święta!"[ ... ] 
Posągi wielkich bogów niebieskich i mumie Inków sprowadzano na 
wielki plac Cusco i „rozgrzewano" je [tzn. nacierano] sanko. Swiątynie 
i fetysze poddawano tej samej praktyce [. .. ] Przed wizerunkami bogów 
zabijano białe, wełniste lamy. 

MOilLITvVY INKÓvV no WIRAKOCZY 

O Panie, błogosławiony, szczęśliwy, Panie zwycięski, któ1·y 
litujesz się nad ludźmi i okazujesz im miłość, spraw, aby 
ludzie, którzy Ci służą, biedni, nieszczęśliwi, ci, których stwo
rzyłeś i ustanowiłeś, żyli w pokoju i bezpieczeństwie ze swoi
mi dziećmi, synami, chodząc prostymi ścieżkami . Nie wódź 
ich na pokuszenie, niech żyją długie lata, bez przerwy, bez 
rozdarcia, spraw, aby zawsze mieli co jeść, spraw aby 
zawsze mieli co pić" ... 
O, Panie przedwieczny, Panie daleki, najdoskonalszy Panie 
Który stworzyłeś i ustanowiłeś wszystkie rzeczy 
Mówiąc: Niech się stanie mężczyzna, niech się stanie kobieta 
Kształtujący, stwarzający 

Tak jak uczyniłeś i ustanoivileś ludzi 
Niech żyją w spokoju i bezpieczeństwie 
Pomnóż Twój lud 
Powiększ liczbę Tu.:oich dzieci pomnóż ich liczbę ... 
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Indianin peruwiai1ski modli się do Wirakoczy 



Do Viracocha, mocy wszystkiego co istnieje, czy jest mężczyz
ną czy kobietą: 
Święty Panie, Stwórco wschodzącej światłości. Ktoś ty jest? 
Gdzieś Ty jest? 
Czyż nie mogę Cię ujrzeć? W świecie nieba, w świecie ziemi, 
W świecie u góry czy w świecie u dołu znajduje się Twój 
tron potężny 
Wysoko na oceanie niebieskim czy nisko na morzach ziem
skich, gdzie mieszkasz? Pachacamac, 
Stwórco człowieka 
Panie, Twoi słudzy swoimi splamionymi oczyma pragną Cię 
widzieć ... 
Słońce, księżyc, dzień, noc, zima nie są wolne 
Odbierają Twoje rozkazy, odbierają Twoje pouczenia. Idą ku 
temu, co jest już postanowione ... 
Gdzie i komu wysłałeś berło świecące? 
Ustami rozradowanymi, językiem rozradowanym, dniem no
cą wzywać Go będziesz . . 
Poszcząc śpiewać będziesz głosem slawika 
I może w naszej radości, w naszym szczęściu, z któregokolwiek 
zakątka świata, Stwórca człowieka, Pan wszechmogący usły
szy cię ... 
Stwórco świata i nieba, świata ziemi, oceanów, Zwycięzco 

wszystkich rzeczy, gdzie jesteś? Co rzeczesz? Mów, przyjdź, 

Prawdziwy na niebie, Prawdziwy na ziemi, Panie kształtujący 
świat, mocy wszystkiego co istnieje, jedyny Stwórco człowie
ka, po dziesięciokroć wielbić Cię będę moimi splamionymi 
oczyma. Jasność jaka! 
Na twarz padnę przed Tobą. Spójrz na mnie, Panie, popatrz na 
mnie! 
I wy, rzeki, kaskady, i wy, ptaki, dajcie mi waszą siłę i wszy
sko, co możecie 
Pomóżcie mi krzyczeć waszymi gardłami, waszymi pragnie
niami 
I zachowując w pamięci wszystko, cieszmy się, bądźmy szczęś
liwi 
I tak wezbrani weselem odejdziemy ... 

[A. Metr a u x, Inkowie, Warszawa 1968] 
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Iaclianie przynoszą konkwistadorom okup Atahualpy 



ŚMIERĆ ATAHUALPY 
KONIEC PAŃSTW A 

INKASKIEGO 
Pizarro uznał, że nadeszła chwila, by postawić stopę na ziem i 

państwa peruwiańskiego już nie w charakterze zwiadowcy, lecz nieubła
ganego zdobywcy [ ... ] 24 września (1532 r.) zarządził wymarsz, dowie
dział się, że Inka Atahualpa obozuje przy gorących źródłach Pultamarca, 
niedaleko Cajamarki. Pizarro nie dał się ukołysać złudnej pewności 
wobec jawnie pokojowych nastrojów Peruwian. Rozumiał doskonak , 
że dla małej grupki [żołnierzy] pozostała tylko alternatywa: całkowi te 
zwycięstwo albo zagłada . Odwrót był nie do pomyślenia . Jego włas!1y 
indiański poseł, wysłany do Atahualpy, ostrzegł go ponadto o nieprzy
jaznych nastrojach w obozie Inki. Planowano otoczyć go i zniszczy ć 
w Cajamarce [ ... ] Hiszpan wzmógł środki ostrożności i przyspieszy! 
pochód. Już w pobliżu Cajamarki dotarło do niego nowe poselstwo 
Inki z zapasami żywności. Przyjął je nader uprzejmie, polecił posłom 
upewnić władcę o swoich przyjacielskich zamiarach i przyrzekł odpo
wiedzieć zaufaniem na zaufanie. 

Czy beztroska, z jaką wpadł Atahualpa później w zastawioną na:'! 
pułapkę, opierała się na tych zapewnieniach, czy może bardziej nu 
meldunkach jego zwiadowców donoszących o małej liczbie i sile bro
datych białych , któż może wiedzieć? I czy w ogóle była to beztroska ? 
Czy może niewczesna pewność siebie? [ .. . ] 

Wolno i poważnie maszerowali w trzech kolumnach w dół po 
zboczu doliny. Było popołudnie 15 listopada 1532 roku, gdy wkroczyli 
na główny plac miasta, otoczony wysokimi murami. Cajamarka czyniła 
wrażenie wymarłej. Niesamowita cisza wchłaniała kroki zmęczonych 
marszem ludzi i koni. Inka rozkazał opróżnić miasto [ ... ] 

Pizarro, kierując się względami militarnymi rozkazał obsadzić 
otaczające plas budynki. Zapewne w tym momencie postanowił wyzwać: 
los - schwytać Inkę w jego własną pułapkę i w ten sposób zawładnąć 
państwem. Niezwykle śmiała decyzja przeprowadzona z dynamiczną 

energią . [ ... ] 
Co w tym czasie myślał Atahualpa? Jakie dojrzewały w nim de

cyzje? Czy jest do pomyślenia, że ten tak niezwykłe pyszny, autokra 
tyczny, zazdrosny o państwo i majestat władca nie przygotował w tym 
czasie żadnego ustalonego planu? Wykluczone, ażeby mogło tak być [ ... } 
Czemu, ku zdumieniu Hiszpanów, nie przeszkadzał im w pochodzie? 

Mogły tu wchodzić w grę rozmaite motywy. Nie najpośledniejszą 
rolę odgrywała ciekawość i niepewność w stosunku do niezwykłych 
przybyszów, jak również pamięć dawnego proroctwa Wirakoczy 
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[o przyjściu białego boga]. Niewielka liczba [Hiszpanów] nie budziła 

w wytrawnym i przywykłym do zwycięstw wodzu nawet myśli o nie
bezpieczeństwie. Z wojskowego punktu widzenia nie było wreszcie 
bardziej odpowiedniego miejsca do walki niż „kocioł" Cajamarki, da
jący pełną gwarancję całkowitego zniszczenia intruzów, którym od-· 
cięto wszystkie możliwości odwrotu. To wyjaśnia niezachwiane i tra
giczne w skutkach poczucie bezpieczeństwa Atahualpy , które przywiodło 
go do upadku. 

Wśród Hiszpanów panowało w owych popołudniowych godzinach 
zrozumiałe napięcie. Każda godzina pracowała przeciw nim [ ... ] 

Z zimną przezornością Pizarro czynił ostatnie przygotowania. Roz
mieścił swoją załogę w centralnych budynkach - konnicę w trzech 
szwadronach po dwudziestu jeźdźców pod rozkazami De Sota , swego 
brata Hernanda oraz dzielnego Belalcazara, późniejszego zdobywcy 
Ekwadoru. Koniom przywiązano dzwonki, by przeraźliwymi dźwiękami 
wywoływały panikę wśród Indian. Muszkieterów pod dowództwem nie
ustraszonego Pedra de Candia umieszczono w punkcie, skąd mieli na 
oku cały plac. Kilku z nielicznego oddziału strzelców oszańcowało się 

w strategicznie położonej wieży . Wszystkim najsurowiej nakazano za
chowanie ciszy, aby zmylić zwiadowców Inki. De Candia śledził ze swej 
czatowni ruchy Peruwian. Po przybyciu Atahualpy na plac, miał na 
sygnał Pizarra ogniem muszkietów i trąbami dać sygnał do general
nego ataku. 

Indiańscy obserwatorzy z niemałym zdziwieniem przyglądali się 

niezrozumiałemu dla nich zachowaniu obcych i tłumaczyli je na swój 
sposób: pół żywi ze strachu biali - dali znać do Cajamarki - ukryli 
się po dziedzińcach. „I daję słowo - zapewnia Pedro Pizarro [w pa
miętnikach] - bynajmniej nie kłamali". 

Milową kolumnę wojska [Indian] otwierały lekkie oddziały pro
carzy w sile dziesięciu tysięcy ludzi. Za nimi ciągnęły oddziały, uzbro
jone w długie drągi z lassami. Mogła to być fatalna broń przeciwko 
jeździe. Dalej oddział lansjerów. Pochód zamykały tabory z mnóstwem 
kobiet, które stale towarzyszyły wojskom Inki. Pośrodku olbrzymiej 
kolumny błyszczała widoczna z daleka, lśniąca od złota lektyka Inki, 
z licznym orszakiem jego dostojnej obsługi. 

Na przedzie biegło w szachownicowym zgrupowaniu trzystu różno
rodnie odzianych Indian, których zadaniem było oczyszczać drogę przed 
władcą z każdego kamyka i źdźbla trawy. Dalej sunęły chóry śpie

waków i tancerzy . Za nimi kroczyli \V błyszczących, przetykanych 
zlotem i srebrem strojach paladynowie kraju w otoczeniu gwardii 
szlacheckiej , za ś pośrodku Atahualpa, niesiony przez ośmiu herkuleso
wej budowy Indian na wspaniałym, błyszczącym od złota i drogich 
kamieni tronie. Nad nim falował utkany z najdelikatniejszej materii 
baldachim, który służył nie tylko dla ochrony przed słońcem kryl 
również świętą osobę przed wzrokiem pospólstwa . 

Wśród dźwięku trąb i rogów z muszli schodził ten prawie nie
przejrzany pochód w dolinę miarowym i tak powolnym krokiem , że 

przebycie zaledwie pięciu kilometrów- zajęło im cztery godziny [„.] 



Peruwianie zatrzymali się u granic miasta i zaczęli rozbijać obóz. Za
niepokojony do najwyższego stopnia Pizarro polecił poprosić Inkę, by 
nie zwlekał dłużej z odwiedzinami. Atahualpa zgodził się łaskawie 

i podczas gdy większość wojsk obozowała, w towarzystwie sztabu i pi·~

ciotysięcznej gwardii przybocznej pociągnął do Cajamarki. 
Powoli i uroczyście zapełnili rozległą przestrzeń kwadratowego 

placu liczącego ponad dwieście metrów długości. Gdy wreszcie wszelki 
ruch zamarł, Inka uniósł się na swym tronie, by spojrzeć na tych, 
których przybył odwiedzić. 

Chwila pełna niesamowitego napięcia. Nigdy dotąd nie spotkali 
Hiszpanie w tych krainach tak fascynującego widowiska [ ... ] 

Brat [Valdeverde] z urzędu wystąpił jako mówca. W towarzy
stwie Hernanda de Aldana oraz tłumacza Martinilla podszedł ku 
Ince i odczytał mu przewidziane w zarządzeniu królewskim Requeri
miento, czyli żądanie, aby nowe ludy uznały władzę kastylijską, po
kojowo powitały królewskich wysłanników i przyjęły wiarę , którą im 
przynieśli. Sformułowanie Requerimiento jako aktu państwowego było 
dziełem notariusza i opierało się w zasadzie na proklamacji zredago
wanej przez jurystów królewskich z Palacio Rubiem na czele i naka
zanej przez Radę do Spraw Indii. Valverde odgrywał niejako rolę 

herolda . Pismo trzymał w brewiarzu, z którego odczytał go Atahualpie. 
Do oficjalnego tekstu dodał krótkie kazanie, które Martinillo przetłu·

maczył na język kiczua. 
Atahualpa, w nie najlepszym humorze, na wpół z niecierpliwością, 

na wpół z ciekawością życzył sobie obejrzeć brewiarz dominikanina. 
Nie widział jednak nigdy kogoś czytającego i przypuszczał. że ksiażka 
zawiera jakieś tajemnicze rimak , czyli zaklęcia wróżebne. Valverde 
podał mu zapiętą na klamrę książkę , Inka wziął ją ostrożnie i na 
próżno próbował otworzyć. Przytknął więc do niej ucho i nasłuchiwał. 

Nic nie usłyszawszy rzucił z pogardliwą miną na ziemię. 
- To nie mówi - rzekł z lekceważeniem. 
Gdy Valverde i Aldana wrócili do swoich, lektyki pośrodku placu 

poruszyły się. Jasne było, że Peruwianom nawet na myśl nie przyszła 
możliwość zbrojnego ataku ze strony tej garstki straceńców. Czyż 

obozujące na zewnątrz wojsko nie było dostateczną rękojmią? 
Inka, coraz bardziej zdumiony i podniecony zachowaniem się 

obcych , rzucił kilka słów swemu adiutantowi, w wyniku czego gęsto 

zbite szeregi straży przybocznej zafalowały niespokojnie, zaś wycze
kujący w nerwowym napięciu Hiszpanie uznali to za właściwy moment 
rozpoczęcia ataku. Markiz nakreślił pojedynczym oddziałom ich za
dania, a dla siebie zarezerwował lektykę Inki. 

Z historycznym bojowym Santiago y a ellos! [Swięty Jakubie, 
w nich bij!] wysypały się z dziedzińców z przeraźliwym wrzaskiem 
oddziały pieszych i konnych. Równocześnie zabrzmiały muszkiety Pedra 
de Candia i przerywane sygnały trąb nad otoczonym murem spoczy
wającym jeszcze w kościelnej ciszy placem. Peruwianom musiało się 

wydawać, że otworzyło się piekło. W pierwszej chwili skamienieli, jak 
ogłuszeni, niezdolni do obrony ani do ucieczki. Francisco Pizarro 
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„Prawo n111si byl· respektowane" 



ze swoim spiżowym hufcem torował sobie drogę przez gęsto zbitą 

ciżbę, usiłując pierwszym uderzeniem dosięgnąć Inkę. 
Oddział szturmowy jego brata Juana przebił się tymczasem do 

lektyki księcia Chinchi , który pod ich mieczami spłynął krwią. Po
dobny los groził Atahualpie, którego bronił jeszcze żywy mur jego 
gwardii. Gdy tylko Hiszpanie wycięli w pień jeden oddział, zamykał 

się natychmiast nowy pierścień brązowych wojowników, ofiarujących 

biernie swoje życie za władcę. 

Nowy atak przełamał ostatni pierścień obrony i lektyka została 

otoczona. Tak wreszcie pojmano Atahualpę. Zuchwały wypad powiódł 
się w pełni. Pizarro osobiście odprowadził cennego jeńca do swojej 
kwatery. • • ~/ 

Tymczasem pod naporem cofającej się ciżby Indian zawalił się 

mur otaczający plac, i wszystko co jeszcze pozostało przy życiu runęło 
do dzikiej, obłędnej ucieczki. 

Bitwa się skończyła. Rozstrzygnęły się losy. Nieprawdopodobieństwo 
stało się rzeczywistością . 

Niespodziewane natarcie trwało niespełna pół godziny. Liczba za
bitych - ok. 1800. W tym krótkim czasie wypełnił się los państwa 
i dynastii. 

* * 

Na wieść o tym, że Inka nie zginął, tysiące Indian wyruszyło do 
Cajamarki, by ujrzeć swego pana i nieść mu pociechę. Hiszpanie po
zwolili mu przyjmować w obrębie więzienia, kogo zechce [„.] 

Sam Francisco Pizarro okazywał Ince wiele poważania i sympatii. 
Lubił z nim jadać, troszczył się o jego los, grał z nim w szachy, 
które Peruwianin opanował w lot z talentem i zrozumieniem. Ata
hualpa szczególną przyjaźnią darzył Hernanda de Soto i młodego 

Pedra Pizarra, którzy codziennie spędzali z nim wolne chwile oddając: 
się wspólnym zabawom. Inka okazywał wdzięczność za te uprzejmości 
i umiał w każdej sytuacji zachować właściwą sobie godność i majestat. 
Rozpacz swoich ludzi przyjmował z filozoficznym spokojem [.„] Nie 
ulega wątpliwości, że rozważył co najmniej kilka sposobów [wyjścia 

z sytuacji]. Nie po raz pierwszy konieczność zmuszała go do szukania 
drogi wolności i poprzez wolność do zwycięstwa. Tak więc zaskoczył 

pewnego dnia Pizarra znaną propozycją okupienia wolności tym, że 

swą komnatę napełni złotem tak wysoko, ile on sam mierzy wzrostu, 
zaś obie przyległe srebrem. Pizarro naradził się ze swymi oficerami 
i rozkazał następnie opracować pisemną umowę [„.] 

Szybko okazało się, jak złudne były nadzieje Atahualpy na oku
pienie swej wolności zlotem. Pizarro z dnia na dzień odkładał uwol
nienie Atahualpy i Inka zauważył wkrótce, że sytuacja jego nie tylko 
się pogorszyła, lecz stopniowo staje się coraz bardziej beznadziejna. 
W sytuacji, gdy Hiszpanie znajdowali się jako zdobywcy w wielkim 
nieznanym kraju, uwolnienie takiego człowieka jak Atahualpa byłoby 
wydaniem na siebie wyroku. Oskarżenia przeciwko więżniowi wy
buchły z taką gwałtownością, że możliwe już było tylko jedno roz
wiązanie - śmierć Atahualpy. 

2(-i 

Wniesiono oskarżenie, powołano świadków, i zakończono skazaniem. 
Atahualpa po chwilowym wstrząsie, przyjął wyrok z rezygnacją. 
W dwie godziny po zachodzie słońca poprowadzono ostatniego władcę 
Tahuan-tin-suju na plac, który niegdyś był świadkiem jego tryumfu. 
Towarzyszył mu Fray Vincente de Valverde nakłaniając go, aby przyjął 
chrzest. Inka chciał wiedzieć, czy wówczas nie zostanie spalony. Jak 
cała jego rasa wierzył, że dalsze istnienie duszy związane jest z dal
szym istnieniem ciała. Po otrzymaniu tego zapewnienia oś\viadczył 
gotowość przyjęcia chrztu. Potem pozwolił się spokojnie doprowadzić 
do pala, przy którym został uduszony . 

Ostatni panujący Inka nie żył. 

[Fragmenty z książki S. Huber a, Państwo Inków, Warszawa 1%81 

* * 

Król Inków był jedynym źródłem "vładzy, on jeden przez nimb 
swojej boskości utrzymywał w posłuszeństwie olbrzymie państwo. Gdy 
wraz ze śmiercią Atahualpy zabrakło króla, cała organizacja polityczna 
runęła w gruzy. 

Pizarro zrozumiał poniewczas:e, iż zgładzenie Atahualpy było wiel
kim błędem politycznym i doszedł do przekonania , że koniecznie trzeba 
\Vprowadzić na tron nowego króla. Posługując się jego boskim auto
rytetem mógł ułatwić sobie przywrócenie ładu w kraju i opanowci.ć· 
go bez większego oporu ze strony Indian. 

[Z. Kos i cl o\\' ski, Królestwo ztotycil tez. W .„·szawa 1964] 

W historii podboju Nowego świata nic nie dorównuje dramatyczn'l 
wymową nagłemu i brutalnemu upadkowi państwa Inkaskiego.„ 

[A. Metr a L1 x, Inkowie, Wa1 sza wa 196".] 
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