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Postaci 

HRABIA PETER HOMONAY, 
STAROSTA BANATU TEMESZWARU 

HRABIA CARNERO, KOMISARZ KRÓLEWSKI 

SAN DOR BARINKAY, MŁODY WYCHODŹCA 

KALMAN ŻUPAN, 
BOGATY HODOWCA ŚWIŃ W BANACIE 

ARSENA, JEGO CÓRKA 

MIRABELLA, 
GUWERNANTKA CÓRKI ŻUPANA 

Łukasz Goliński • Łukasz Motkowicz 
Bartłomiej Tomaka 

Jacek Greszta • Edward Stasiński 
Bartłomiej Tomaka 

Janusz Ratajczak • Tadeusz Szlenkier 
Adam Zdunikowski 

Przemysław Rezner • Ryszard Smęda 
Paweł Wunder 

Julia Iwaszkiewicz • Ewa Olszewska 

Wiesława Kończewska-Plac 

Katarzyna Nowak-Stańczyk 

OTTOKAR, SYN MIRABELU Paweł Krasulak • Pavla Tolstoy 

CZIPRA, CYGANKA Halina Fulara-Duda • Małgorzata Ratajczak 
Anetta Szczesik-Wakarecy 

SAFFI, CYGAŃSKA DZIEWCZYNA Małgorzata Grela 

HEROLD 
CYGANIE 

Anna Noworzyn-Sławińska 
Magdalena Polkowska • Marta Wy/omańska 

Jonasz Dunajski 
Karol Malinowski • Marek Murawa 
Mirosław Woźniak • Jakub Zarębski 

Cyganie, Cyganki, Cyganięta, gwardziści, flisacy, dobosze, husarze, paziowie, dworzanie, dworki, radcy, lud. 

Akcja operetki toczy się w Banacie Temeszwaru w połowie XVIII wieku. 

ORKIESTRA, CHÓR I BALET OPERY NOVA 
ORAZ STATYŚCI 

DYRYGENCI Maciej Figas • Jerzy Wolosiuk 
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MACIEJ FIGAS. Dyrygent. Inicjator Bydgoskiego 
Festiwalu Operowego, co rok nieprzerwanie organizo
wanego od 1994 roku. Absolwent Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, gdzie ukończył Wydział Wychowania Mu
zycznego i Rytmiki, oraz Akademii Muzycznej w Pozna
niu, w której uzyskał dyplom dyrygenta. Z Bydgoszczą 
związał się w 1988 roku - najpierw jako asystent dyry
genta, potem dyrygent, a od 1991 roku jako dyrektor ar
tystyczny Opery Nova; w 1992 roku objął stanowisko dy
rektora tego teatru, w którym, jako kierownik muzyczny, 
zrealizował szereg operowych premier (Carmen Bizeta, 
Nabucco Verdiego, Mefistofeles Boita, Manru Paderew
skiego, Turandot, Tosca i Madama Butterfly Pucciniego). 
Na nową scenę bydgoską wprowadził ponadto szereg 
przygotowanych przez siebie przedstawień operetkowych 
(Zemsta nietoperza StrauBa, Kraina uśmiechu Lehara, 
Hrabina Marica Kalmana) i musical My Fair Lady Lernera I 
Loewe'a. Dał się poznać na scenach i estradach Luksem
burga, Holandii i Niemiec. Wielokrotnie gościł na Festi
walu Operowym w Xanten w Nadrenii, gdzie poprowa
dził m.in. Koncert Galowy z udziałem tenora Rene Kolio. 
W dorobku fonograficznym ma dwa polskie dzieła: Strasz
ny dwór Moniuszki (1994) i Manru Paderewskiego - to 
drugie nagrane w technice DVD (2007). Jest dwukrotnym 
laureatem nagrody Bydgoszczanin Roku oraz pierwszym 
posiadaczem zaszczytnego tytułu Ambasador Regionu. 

JANINA NIESOBSKA. Tancerka, choreograf, peda
gog, reżyser. Absolwentka Szkoły Baletowej w Bytomiu 
(1958). wykładowca Państwowej Szkoły Filmowej, Tele
wizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Od 1960 roku solistka Teatru 
Wielkiego w Łodzi. Na tej scenie upamiętni ła się całym 
szeregiem ról, między innymi jako Zarema w Fontannie 
Bachczysaraju Asafiewa, Diablica w Panu Twardowskim 
Różyckiego, Panna Młoda w Harnasiach Szymanowskie
go, Czarna królowa w balecie Blissa Szach-mat, Lykanion 
w Dafnisie i Chloe Ravela, Partyzantka w Zielonym stole 
Cohena, Motyl w Królewnie Śnieżce Pawłowskiego. Spo
śród swych licznych prac chorograficznych najchętniej 

wymienia: Pana Twardowskiego, Jezioro labędzie Czaj
kowskiego, Fausta Gounoda oraz autorski spektakl mu
zyczny Tango-Tango w Teatrze im. Jaracza w Łodzi (po
mysł, inscenizacja, reżyseria, choreografia). Przygotowała 
wiele widowisk dla Łódzkiego Ośrodka Telewizji. Z doko
nań reżyserskich ceni Dyrektora teatru Mozarta i Slużącą 
panią Pergolesiego - oba przedstawienia zrealizowane 
w Operze Wrocławskiej. W Bydgoszczy, w operze Nova 
dała się poznać jako choreograf w: Hrabinie Maricy Kal
mana, Lakme Delibesa i Manru Paderewskiego, zaś jako 
autor choreografii i ruchu scenicznego w Opowieściach 
Hoffmanna Offenbacha. 
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MARIA BALCEREK. Scenograf i kostiumolog. Formację 
zdobyła w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, w której uzyskała 
dyplomy wydziału tkaniny unikatowej i wydziału malarstwa. 
Współpracuje z różnymi scenami: w Teatrze im. S. Jaracza 
w Łodzi projektowała cały szereg spektakli, m.in. Celesty
nę Rojasa, Klątwę Wyspiańskiego, Sen nocy letniej i Romea 
oraz Julię Szekspira; w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie 
- Mary Stuart Hildesheimera, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 
- Niebezpieczne związki Hamptona I Choderolos de Laclos. 
Odrębne miejsce w jej twórczości ma opera i teatr muzycz
ny; z licznych tego rodzaju prac wymienić wypada: Cyganerię 
Pucciniego we Wrocławiu, Bal maskowy Verdiego w Operze 
Narodowej w Warszawie, Falstaffa Verdiego w Teatrze Wiel
kim w Łodzi, Fausta Gounoda w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, 
<;a ira Watersa w Teatrze Wielkim w Poznaniu, ponadto Koty 
Wolańskiego i Czfowieka z La Manchy Leigha. Wysoko ceni 
teatr lalek i ma w nim wybitne osiągnięcia udokumentowa
ne licznymi prestiżowymi nagrodami. W bydgoskiej Operze 
Nova stworzyła projekty kostiumów do Opowieści Hoffmanna 
Offenbacha. Jest współautorką wielokrotnie nagrodzonego 
filmu animowanego O największej klótni, którego kanwą jest 
opowieść ze zbioru Czternastu bajek z królestwa Lailonii Lesz
ka Kołakowskiego. 

HENRYK WIERZCHOŃ. Chórmistrz, dyrygent, kompozytor, 
profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Absolwent Akade
mii Muzycznej w Warszawie. W Operze Nova kieruje chórem od 
1984 roku. Przygotował ponad czterdzieści premier oper i opere
tek. Pod jego kierownictwem muzycznym na afisz weszły przed
stawienia: La serva padrona G. B. Pergolesiego, balet Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków B. Pawłowskiego, Krakowiacy 
i górale J. Stefaniego. W realizacji innych spektakli - Don Giovan
ni, Czarodziejski flet, Nabucco, Mefistofeles, Mesjasz- brał udział 
na zasadzie artystycznej współpracy muzycznej. Za wykonanie 
Mesjasza Handla otrzymał w 2000 roku „Złotą Maskę" redakcji 
Dziennika Wieczornego. 

BOGUMIŁ PALEWICZ. Reżyser światła. Programista. 
Autor świateł do wielu przedstawień w teatrach Wrocławia, 
Poznania, Warszawy, dał się też poznać w Hiszpanii (Bilbao), 
Meksyku i Holandii. Współpracował z Laco Adamikiem, Bar
barą Kędzierską (Halka we Wrocławiu), Grzegorzem Jarzyną, 
Felice Ross (Cosi fan tutte w Poznaniu), Wojciechem Kęp
czyńskim (Upiór w operze w Warszawie). Tomaszem Koni
ną, Hansem-Peterem Lehmannem (Tetralogia Wagnera we 
Wrocławiu), Michałem Znanieckim (Rigoletto we Wrocławiu). 
W Bydgoszczy opracował oprawę świetlną do przedstawień 
baletowych Marka Zajączkowskiego: Trzy kolory. Chopin 
w Nohant (2006) i Pan Twardowski (2007); jego autorstwa 
jest też koncepcja świateł w operach Madama Butterfly(2007) 
oraz Jaś i Mafgosia (2008). 
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Za iast 
stre zczeni 

O czym mówi Baron cygański i jak tre
ści, które komunikuje, manifestują się 

w słowie, dźwięku i działaniach sce
nicznych? Zdarzenia przedstawione 
w Baronie toczą się w XVIII wieku, za 
panowania (znanej i naszym dziejom) 
austriackiej cesarzowej Marii Teresy. 
Miejscem akcji dwu pierwszych aktów 
jest jedna z najniezwyklejszych nad
dunajskich krain - Banat Temeszwaru, 
w akcie trzecim wszystkich bohaterów 
historii odnajdujemy w Wiedniu. Za
równo jedno, jak i drugie miejsce jest 
wyraźnie muzycznie scharakteryzowa
ne, i to już w uwerturze. Melancholijnie 
tęskne melodie w cygańskim moll oraz 
ogniste czardaszowe rytmy, skutecznie 
poprzeplatane eleganckim wiedeńskim 

7 

walcem. Ucho, rzec można, potęguje, 

a przynajmniej wyostrza plastyczną per
cepcję scenerii pierwszego aktu. Tę two
rzy bagnisty landszaft nadrzeczny z jakąś 
wynurzającą się z mokradeł ruiną zamku, 
taborem cygańskich bud, a trochę dalej, 
w tle, nowiutkim i jawnie nowobogackim 
pa/azzo, ewentualnie castel/o. Ta ostat
nia budowla to własność największego 
w okolicy potentata i hodowcy świń . Czło

wiek ów zwie się Żupan i od lat skutecznie 
gospodarzy na ziemi, która do niego nie 
należy. 

Teren istotnie wygląda na bezpański. 

I oto naraz, pod zrujnowanym zamkiem, 
zjawia się, powróciwszy z wygnania, 
prawowity dziedzic, Sandor Barinkay. 
Jego ojciec, stary Barinkay, żył kiedyś 

dobrze z tureckim paszą. Kiedy Turków 
w końcu stamtąd przegnano, on sam 
też musiał opuścić rodowe dobra. Spra
wy, jak wszystko wskazuje, toczyły się 
wtenczas dramatycznie i błyskawicznie, 
do tego stopnia, że nie było jak zabrać 
z sobą wielkiej kasy, ciężkiej od złotych 
monet, toteż w pośpiechu, na łapu-capu 
zagrzebano ją w ziemi. Minęły lata i te
raz jego dorosły już syn, Sandor, korzy
stając z ułaskawienia, jakim cesarzowa 
objęła węgierskich wygnańców, jest, by 
tak rzec, na powrót u siebie. Przejęcie 



dóbr odbywa się w obecności hrabiego 
Carnero, oficjalnego urzędnika cesar
skiego dworu, a zarazem ważnej figury 
osławionej Komisji Obyczajowej, psują
cej w Wiedniu szyki nawet tak zarad
nym lowelasom, jak Casanova. Świad
kami zdarzenia są Cyganka Czipra oraz 
wspomniany już sąsiad, Kalman Żupan. 
Spór, którego powodem są niejasności 
co do granic majątku, (jak w wielkiej 
polityce) da się zażegnać przez mał

żeństwo. Książę świń (SchweinefUrst) 
ma bowiem ładną córkę, która od razu 
wpadła młodemu dziedzicowi w oko. 
Arsena wszakże kocha już Ottokara, 
syna swej guwernantki, dlatego znajdu
je pretekst, by Barinkaya odtrącić i znie
chęcić. Oświadcza, że za nic w świecie 
nie wyjdzie za mąż za kogoś, kto nie 
jest przynajmniej baronem. Barinkayowi 
pomagają tedy Cyganie; stara Czipra 
poświadcza jego dziedziczne przywi
leje i prawa, pod wrażeniem młodego 
chwata jest też jej piękna wychowanica 
Saffi. Ze wsparciem Cyganów, którzy 
obwołują go swoim baronem, Barinkay 
zamierza ponownie uderzyć w konkury. 
Zanim jednak wdroży to w czyn, przy
padkiem łapie wybrankę na schadzce 
z galopanem. Dotknięty „zdradą" tej, 
która do żadnych zobowiązań wobec 
niego się nie poczuwa, Barinkay głosi 

wszem i wobec, że już nie chce Arse
ny, i że za żonę bierze sobie przyzwoitą 
i oddaną mu Saffi ... Tej z wrażenia zrazu 
odejmuje wprost mowę, nie z oburze
nia za to deprymujące zastępstwo, tylko 
z nieoczekiwanego szczęścia, które w naj
mniejszym stopniu jej nie upokarza. Z roz-
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kochaną Saffi oraz pozostałymi Cyganami, 
Barinkay, rad nierad, wraca do tego, co 
jeszcze zostało z rodowego zamku. 
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Cygańska osada, która jest tłem zdarzeń 
drugiego aktu, niemal przylega do po
strzępionych murów kasztelu. Tutaj, jak 
się zdaje osobno (o co zadbać mogła 
jedynie Czipra), spędzają upalną noc -
młody dziedzic i jego urodziwa cygańska 
wybranka. Tak jak jej opiekunka; Saffi 
miewa prorocze sny. Akurat tej nocy 
przyśniło jej się miejsce, gdzie ojciec 
Barinkaya ukrył przed laty złoto. Sandor, 
co prawda, utrzymuje, że w sny nie wie
rzy, ulega jednak wizjonerskiej mocy 
czarnych, natchnionych oczu. Kopie i, ku 
własnemu zdumieniu, odnajduje skarb. 
Radują się wszyscy troje. Najrozsądniej 
cieszy się, wciąż trzeźwa jak mieszczka, 
Czipra, kiedy radzi młodym korzystać 

z bogactw z rozsądkiem i mądrze, by im 
starczyło wszystkiego co trzeba, także 
na stare lata ... Tymczasem Cyganie 
zabierają się do codziennej roboty. 
To Kotlarze, więc kują: zwykle kotły, 

patelnie, gwoździe, kosy ... Lecz „gdy 
ojczyźnie zagraża wróg", miast mis 
czy garów, w ruch idą miecze ... Wia
domość o odkryciu skarbu dociera do 
Żupana lotem błyskawicy, niebawem 
więc całe wytworne towarzystwo jest 

już pod zamkiem. Tu dowiaduje się 

jeszcze o skandalicznym cygańskim 
ślubie, którego młodym, jak to sami 
naiwnie komunikują w duecie, udzielił 
gil ... Dla hrabiego Carnero, to kolej
ne (po przywłaszczeniu odnalezio
nego skarbu) wykroczenie przeciwko 
prawu. Nieunikniony spór przerywa 
nadejście huzarów pod dowództwem 
hrabiego Homonaya. Starosta werbu 
je chętnych do wojaczki na wypra
wę przeciw jakimś wrogom. Ottokar, 
który widzi w tym szansę życiową, 

wkłada więc czako, podobnie czyni, 
wyraźnie mniej już tym zachwyco
ny Żupan. Nawet Cyganie garną się 
dziwnie do wojska i dają się doń za
ciągnąć, ale też werbownicy nikomu 
nie żałują wina. Gdy Carnero wobec
ności starosty zarzuca Barinkayowi 
nieobyczajny związek z Cyganką, 

w obronie młodych staje Czipra . Ma 
nawet dokument, z którego wynika, 
że Saffi nie jest żadną Cyganką, tylko 
córką ostatniego paszy Temeszwaru. 
Barinkaya wprawia to w osłupienie. Jak 
nagle wziął sobie Saffi za żonę, tak te
raz, wiedziony dumą, raptem ją rzuca, 
ponieważ obecnie to ona stoi wyżej niż 
on, no i gdzie mu do panny, która jest 
prawdziwą księżniczką ... Stan to stan, 
mezalians to mezalians. Nie ma co tego 
roztrząsać. Żenić się można tylko zgodnie 
ze stanem. Rozłąka - „na amen" - wyda
je się nieunikniona. Pociechą ma być per
spektywa wojaczki, przedtem zaś rausz od 
werbunkowego wina. Co do Saffi, to traci 
przytomność bez trunku - mdleje z rozpaczy 
podtrzymywana przez Cziprę. 
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Całe dwa lata później, w Wiedniu, na 
skarpie przed Bramą Karyncką, tłum fe
tuje powracające z hiszpańskiego frontu 
zwycięskie wojsko, a specjalnie - słyn

ny z wyczynów oddział węgierskich hu
zarów. .. Przeżycia na froncie usunęły 

w cień dawne zatargi Barinkaya z Żu
panem i Ottokarem. Do tego stopnia, że 
Barinkay, który ze swoim oddziałem Cy
ganów wsławił się w różnych miejscach 
Iberii nadzwyczajną dzielnością, śmiało 
prosi Żupana o rękę Arseny - dla Otto
kara. Żupan rad, że cało i na dodatek 
z łupem powrócił znad Tagu, całkiem 

chętnie na to przystaje. Barinkay za 
zasługi zostaje po trzykroć nagrodzo
ny: odzyskuje skarb, którego wcześniej 
zrzekł się wspaniałomyślnie na potrzeby 
wojny, oficjalnie otrzymuje nobilitację, 

no a ta otwiera mu drogę do trzeciej 
gratyfikacji - legalnego małżeństwa 

z księżniczką Saffi, już z udziałem kapła
na, nie gila ... 

Ptaki w tej zawiłej historii mają zna
czący, choć nierówny, co do stopnia 
ważności, wpływ na rozwój i przebieg 
zdarzeń. O gilu była już mowa. Te
raz pora na orła, i o nim więcej, bo to 
okaz dwugłowy, cesarski . Przesłaniem 
Barona jest apoteoza procesu, którego 
początkiem było powstanie węgierskie 
w 1848 roku; zwieńczeniem - uroczysta 
koronacja austriackiej pary cesarskiej na 





królów Węgier (w 1867 roku w Buda
peszcie), rezultatem - nienaruszalna 
jedność cesarsko-królewskiej naddunaj
skiej monarchii. I tę jedność, która lud 
znad Cisy na trwałe związała z Wied
niem od panowania Marii Teresy, Baron 
hucznie i barwnie ma przypominać . Nie 
tylko panowie z Temeszwaru, jak Ho
monay czy Barinkay; ale także uchodzą
cy za wyrzutkó'w Cyganie, z miłości do 
monarszej unii ruszają dziarsko w bój, 
nie w obronie rodzinnych stron, tylko 
aż do Hiszpanii, by zabezpieczyć tam 
dynastyczne roszczenia cesarstwa ... To 
klarowne przesłanie StrauB spotęgował, 
dopisując do partytury, na okoliczność 
dwudziestego piątego przestawienia 
Barona - bombastyczny finał. Blisko 
sześćset taktów austriacko-węgierskiej 

heraldycznej muzyki: wielkomiejskiej, 
z „dedurową" apoteozą wiedeńskie

go walca So vol! Froh/ichkeit; ludowej, 
z nostalgią przyprawioną na ostro we
rwą czardasza; militarnej, z ewokacją 
słynnego Marsza Rakoczego, który był, 
trzeba o tym pamiętać, czymś w rodza
ju akustycznego herbu dążących do nie
zależności Węgrów. 

Jednym z nich jest tytułowy bohater. 
Autoportret, jaki nam kreśli w swym 
spontanicznym Allegro con moto, roz
braja otwartością i szczerością . Lekko
duch ze mnie - śpiewa Barinkay - lek
koduch i obieżyświat. Do tego trochę 
drań, trochę nicpoń, trochę cwany zuch 
i co tam jeszcze (und nach mehr!). Po
myśleć, że ten pogromca najdzikszych 
zwierząt, wirtuoz akrobacji cyrkowej 
i życiowej, naraz zaczyna się zacho-
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wywać jak tresowany pies. Przestrze
ga zasad, respektuje principia, reguły, 

przesądy - wszystko jedno czy feudal
ne czy kołtuńskie. Kosz, jaki dostaje od 
Arseny, naprawdę go rani. Tak boleśnie, 
że aby się odkuć, bierze ślub - bez bło
gosławieństwa Kościoła - z nieznaną 
właściwie Cyganką ... w pobliżu gniaz
da przodków! Ten śmiały gest jakby 
na powrót roztacza wokół niego aurę 
przygody i obyczajowej swobody, ale 
to tylko pozór; miłosny duet celebrujący 
weselną noc, na pewno nie jest apolo
gią wolnej miłości ... Erotyki w tej dziw
nie monotonnej muzyce, w metrum na 
trzy czwarte, nie sposób się dosłuchać. 
W tekście zaś funkcję słów-kluczy pełni 
ptactwo: gil, słowik i a jakże bociania 
parka* ... Być może to tłumaczy niepo
jęte, a nieustające powodzenie akurat 
tego duetu na weselnych uroczysto
ściach złotych godów ... Kiedy na ślubie 
rolę kapłana przejmuje gil, to ślubu nie 
ma; tego zdania jest nie tylko hrabia 
Camero, podobnie sądzą również au
torzy operetki, no i jej bohater, kiedy 
niebawem, za jednym zamachem re
zygnuje z obu szczęśliwie znalezionych 
skarbów: odkopanego złota i małżonki
-Cyganki. Bo Barinkay ma dewizę: Das 
Leben LaB ich fUr die Liebe, die Liebe laB 
ich fur Vater!and .. . 

Paradoks Barona polega na tym, że ce
lebruje on reakcyjnie pojmowane war
tości: hurra-patriotyzm, patriarchalizm, 
paternalizm - akurat wszystko to, co 
w ambitnej operetce jest przedmiotem 
drwin i szyderstw. I to jest powód, dla 

którego Baron uchodzi za złą operetkę Baron cygański nigdy nie wszedł do re
- z wyśmienitą, ma się rozumieć, mu- pertuaru wielkich scen operowych; los 
zyką. Podobno StrauBowi marzyło się taki spotkał natomiast Zemstę nietope
wystawienie Barona na scenie Hofoper. rza - operetkę bez operowych aspiracji, 
Podobno w założeniach kompozytor- w której jakości literackie i muzyczne 
skich miała to być opera. Nic z tego nie wzajemnie się dopełniają, a nawet 
wyszło. Co więcej, paradoks chciał, że oświetlają. 

* Wer uns getraut? Ei Sag' Du's/ Der Dompfaff, der hat sie getraut, ja, ja, ja .. 
Wer Zeuge wa r7 Ei Sag' Du's/ Zwei S\Orche, die klapperten laut, ja, ja ja .. 

13 



A to cyrk„ . 

Ais flatter Geist, doch frUh verwaist. hab ich die ganze Welt bereist, 
Faktotum war ich erst und wie, bei ei ner grand Menagerie .. 

Sierota, lecz i bystry chwat. szybko musiałem ruszyć w świat 
na służbę, gdzie poznatem w mig, caty tej menażerii szyk .. 

(kuplety Barinkaya) 

(. .. ) prawdziwy cyrk! Najpierw wielki przemarsz zwierząt. Bez dwu zdań, piękna 
reprezentacja zcrologii w pętach przedefilowata po maneżu . Brańce w triumfalnym 
pochodzie zwycięstwa . Przedstawiciele podbitych krain . Jako ostatni w szeregu, na 
tańcuchu z żelaza, spętany wicekról Lampart. Wcale nie tłucze wściekle ogonem, 
tylko po ludzku, w uniżeniu, ciągnie go za sobą. Zaraz potem cuda tresury i najroz
maitsze wyczyny jeździeckie . Trzy dziewczątka o imionach wonnych jak niebieskie 
kwiaty: Dolinda, Elvia i Odetta - stojąc na jednym galopującym w krąg rumaku 
demonstrują równowagę, która wprawiłaby w zawstydzenie samą silę odśrodko
wą .. . Wesolutkie zebry w przyrodzonych strojach więźniów drepczą wkoto pospołu 
z korabiem pustyni, wielbtądem cierpliwie uczestniczącym w tej zabawie jak wiel
błąd morski w piłkarskich rozgrywkach lwów morskich. Tych zaś ciata przypominają 
wielkie nocne ślimaki i są przy tym tak mokre, że jakaś matka rzekta - Zakryj Be
atko buzię chusteczką, bo mi się przeziębisz! Pośród krążących z wielbłądem zebr, 
w samym środku, jeździec na koniu . Rumak dumny z zażytości z cztowiekiem, nie 
ma nic do roboty, toteż nie musi wchodzić w zawody z jakimś wielbtądem czy z ze
brą. Nosi się tak, jakby sam dosiadał rumaka . Prawdziwą końską pokorę okazuje 
za to szesnastka trakenów* na wyprzódki posłusznych każdemu skinieniu jednego 
cztowieka, którego w mgnieniu oka mogłyby przecież stratować . Tego wszakże nie 
są w stanie uczynić, gdyż brak im należytej organizacji . A co by mogla się stać 
z jegomościem w szykownym kapitańskim mundurze, gdyby sześć jego słoni weszto 
w porozumienie i go co nieco poturbowało! Ale stanie to zacni obywatele cyrkowe
go państwa. Stonie mają grubą skórę i cenią posłuszeństwo. Czasem końcóweczką 
zgrabnej rózgi, którą w tym wtaśnie miejscu zdobi zielonkawy pióropusz, kapitan 
łaskocze stanie po pyskach; kto jednak przyjrzy się temu uważniej, dostrzeże może, 
wśród piórek, ostro zakrzywiony hak. Rzecz jasna, małp, też nie mogło zabraknąć. 
Pozy, jakie przybierają są naprawdę powabne, mimo to wszystkie wdzięczniej się 
przedstawiają, gdy robią, co chcą, a nie to, co muszą (. .. ) 

I Alfred Polgar, 1926 
przekład J. Ba l iński 

"'Traken, inaczej koń trakeński - rasa konia wschodniopruskiego. Jego przodkiem byt schwei lken, silny kuc wyhodowany przez krzyża
ków. Trakeny zawsze byty w cenie; przez uszlachetniające krzyżówk i mają cechy wytrwałego konia prymitywnego, natomiast wzrost, 
szybkość, wytrzymałość 1 łagodny charakter upodabnia 1e do koni czystej krwi arabskiej albo pełnej ang ielskiej. Nazwa pochodzi od 
miejsca - Trakeny (Trakehnen. dziś - lasna1a Polja na nad Pi ssą), gdzie w 1732 roku Fryderyk Wilhelm I założył królewską stadninę. 
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de su 1m natur 

.. . mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh, ist Schweinespeck . .. 
. . bo mój cel w życiu to jest chlew, świń trzody liczne - to nie bluff! 

(kuplety Żupana) 

Wypada to przyznać, o własnościach świń - de 
suum natura - mało co wiemy. Są dzieci, które 
świnki znają tylko z komiksów, kreskówek czy 
jako porcelanowe skarbonki. Są dorośli, którzy 
wszystkie swe wyobrażenia biorą z przysłów 
i porzekadeł. Rzadko kto skory jest wziąć to 
zdumiewające zwierzę choćby na chwilę pod 
lupę. Że świnia jest stara, nawet bardzo stara, 
to pewne. Jej praprzodek Anthracobunodon we
ige/ti żył już w eocenie - nie więcej niż 55 mi
lionów lat temu, ale i nie mniej niż 40. Jako 
zwierzę parzystokopytne, wszystkożerne, już 
wtenczas miał on wiele cech, które znamiennie 
wyróżniają świnie obecne. Co się z jego potom
stwem działo w czasach trochę nam bliższych, 
tego nauka nie potrafi (jeszcze) wyjaśnić, stąd 
też pytanie o tak zwaną „praświnię" nadal po
zostaje otwarte. Nie znamy również dróg, jakimi 
- przez Azję - przywędrowała ona do Europy 
z południowo -azjatyckich wysp. Dzikie świnie to 
jednak doskonałe pływaczki, a natura wyposa
żyła je jeszcze w mocne, szeroko rozpięte pazu
ry, umożliwiające wędrówki po bagnach i grzę
zawiskach. Ponadto w nos, tak wydatny i czuły, 
że wywęszy wszystko, co da się zjeść, choćby 
tkwiło głęboko pod ziemią. Pierwsze spotkanie 
świni z człowiekiem miało charakter przelotny. 
Trudno też uznać, by miało ono przebieg poko
jowy. Było to w czasach, gdy świnie, jak ludzie 
szukały sobie miejsca wędrując po świecie, tyle 
tylko, że podążały nie w tym samym kierunku . 
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Właśnie wtenczas istoty dwunogie zaczęły po
lować na czworonogie. Do udomowienia wciąż 
jeszcze bardzo dzikiej świni doszło dużo póź
niej; z grubsza rzecz biorąc, przed dziesięcioma 
tysiącami lat, w początkach neolitu. W przeci
wieństwie do psa, świni nie sposób było utrzy
mać w posłuszeństwie, w warunkach ciągłej 
wędrówki . Udomowienie nastąpiło więc nie
zależnie w różnych miejscach globu naraz, gdy 
człowiek znużony fatygą nieustannej wędrówki 
postanowił spróbować życia w trybie osiadłym. 
Choć w kwestii świń w nauce jest wiele sprzecz
nych wzajemnie poglądów, co do jednego przy
najmniej panuje zgoda: wszystkie świnie świata 
pochodzą z jednej rodziny, wszystkie wywodzą 
się z gatunku sus scrofa. Ich los wyraźnie różni
cuje się dopiero w starożytności, a przemożny 
wpływ na to miały różnice klimatyczne, kultu
rowe, historyczne i, ma się rozmieć, religijne. 
W starożytnym Egipcie świnia nie znalazła so
bie ani specjalnego uznania, ani wzięcia, na taki 
sam stosunek mogli w najlepszym razie liczyć 
ci, którzy świniami zajmowali się profesjonalnie. 
Całkiem inaczej wyglądało to u Celtów, Greków, 
Germanów, Rzymian; ci od początku cenili świ
nię i jako wdzięczne zwierzę ofiarne, i jako war
tościowe, wysokokaloryczne pożywienie. W mi
tologii indyjskiej świnia zajęła wyższą jeszcze, 
jak wolno wnioskować, pozycję, skoro wieprz 
Varaha taktowany jest jako trzecia inkarnacja 
Wisznu. Najmniej zrozumienia wobec świń ma 
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judaizm. W tej religii to zwierzę uznane jest za 
nieczyste i nie do zaakceptowania jako poży

wienie. Tu trzeba wspomnieć, że przez wzgląd 
na to, co świnia je, a je podobno wszystko, oraz 
z uwagi na to, jak je i jak żyje, od dawien dawna 
stawiana jest przez człowieka jako doskonały 
przykład kumulacji wszystkich cech, które ma 
on w pogardzie: nieumiarkowania, nieczystości 
i głupoty. 
Do końca średniowiecza miejscem „hodow
li" europejskich świń były jeszcze często leśne 
pastwiska. To dawało zwierzętom spory zakres 
wolności, w zamian za to same jednak musiały 
sobie zapewnić pożywienie. No i żyły krótko -
rzadko kiedy dłużej niż półtora roku (tu i ówdzie 
tak jest po dziś dzień, na przykład na Korsyce 
albo w Chorwacji„ .). Gdzie indziej w średnio
wiecznej Europie świnia wkracza do miast jako 
skuteczna i sprawna służba oczyszczania ulic 
z odpadków i nieczystości. Na myśl o racjo
nalnej hodowli świń człowiek wpadł jeszcze 
później, bo dopiero w wieku XVIII. W Austrii 
były to czasy panowania cesarzowej Marii Te
resy (to jest okres, w którym toczy się historia 
cygańskiego barona. Przewodnictwo w tym 
względzie przypada jednak nie Austryjakom, 
tylko Anglikom, odkąd wpadli na myśl skrzyżo
wania lokalnej odmiany świni z rasą azjatycką 
i neapolitańską. Ta wtenczas nowa, dziś, rzecz 
oczywista, już historyczna species, otrzymała 

nazwę Leicester. 
Dans le cochon est tout bon - powiadają Fran
cuzi, a ich kuchnia jest najlepszym dowodem na 
to, że się nie mylą. Ale nazwać Francuza cochon, 
to mniej więcej to samo, co u nas przezwać ko
goś od świń. Sprawa jest prosta: w języku pozy
cja świni jest zdecydowanie inna niż w kuchni. 
W języku osioł jest głupi, lis - szczwany, a ze 
świnią „na dwoje babka wróżyła". Za „świnię" 
można „dostać w pysk", ale świnia to także 

żywy symbol bogactwa, a przynajmniej do
statku. Noworoczne życzenia - z różową świn
ką (w luksusowej wersji towarzyszyć jej może 
kominiarz w cylindrze, z czterolistną koniczyną 
w dłoni) to graficzny znak, którego starsze formy 
rzymski historyk Tacyt opisuje w Germanii. Tak 
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jak my chcielibyśmy „pochwycić dwie sroki za 
ogon", jak Niemiec jedną packą najchętniej by 
ubił naraz dwie muchy, tak Rzymianin, gdy miał 
na myśli fart, mówił: In saltu uno duos apros 
capere. Rzymianie nie mieli uprzedzeń do świń, 
raczej przeciwnie - słabość. 

Bo też wystarczy zapomnieć o tym, czego się 

od dzieciństwa o świni nasłuchaliśmy, a przy 
bliższym kontakcie okaże się ona całkiem miłym 
zwierzęciem. Po pierwsze, jest zadziwiająco to
warzyska. Lubi kontakt cielesny. Chętnie dzieli 
się własnym terenem z innymi. Agresywna staje 
się wtedy, gdy wietrzy zagrożenie. Ma zdumie
wającą pamięć. Szybko się uczy. Jej zdolności 
przystosowywania się do warunków i do oto
czenia (a jest to ważne kryterium poziomu inte
ligencji), niejeden mógłby jej pozazdrościć. Ma 
duże wyczucie smaku. Jak inne wszystkożerne 
stworzenia, gdy tylko może, przebiera wręcz 

w smakołykach. Jej słabość do niektórych od
mian jabłek, jej namiętność do trufli, to tylko 
najbardziej znane przykłady tego wyrafinowa
nego smakoszostwa. 
Do zastanowienia skłania natomiast, że tó zwie
rzę, które nawet sympatykom kojarzy się nie
odmiennie ze smrodem, ma wyjątkowo subtelny 
węch. Jest to najdoskonalej u świni wyksztatco
ny zmysł. Węch umożliwia jej zdobywanie po
żywienia. Zapewnia go jej wspaniale wykształ
cony i uformowany aparat. On też umożliwia 
orientację w terenie i kontakt z otoczeniem, przy 
czym to ostatnie, to główny powód, dla które
go ryj świni jest tak często brudny ... Słuchu 

też mógłby niejeden jej pozazdrościć. Świnia 
swego wroga postrzega z daleka akustycznie, 
często szybciej niż rozpoznaje go przez węch, 
gdy wieje z niekorzystnej strony. Z widzeniem 
jest gorzej, ale to już atawizm z czasów, gdy 
jej naturalną przestrzenią był las. W lesie mało 
co widzi nawet „wielka- i bystrooki człowiek", 
las jako środowisko nie sprzyja doskonaleniu 
wzroczności. 

Jak to zazwyczaj bywa, powodem złej opi
nii, jaką na trwałe na siebie ściągnęła, są jej 
upodobania i nawyki. Największą, albo jedną 
z największych przyjemnością świni jest kąpiel 
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w błocie. Nie ma świni, która oddając się tej roz
kosznej czynności odczuwałaby choćby trochę 
wstydu. Ale też nie ma się czego wstydzić! Ką
piel błotna to dla świni zabieg higieniczny, sku
teczny i prosty sposób pozbycia się pasożytów 
skóry. Zastygłe błoto można pięknie zdrapać 
trąc grzbietem o korę drzew. Pośród niedo
rzeczności, jakie człowiek wygaduje o świniach, 
największym nonsensem jest powiedzenie: „po
cić się jak świnia". Otóż świnia, nawet gdyby 
chciała, spocić się nijak nie może, skóra świń
ska nie ma bowiem czegoś takiego jak gruczoły 
potowe. Świnia, i owszem, legnie sobie czasem 

w kałuży, lecz nie dlatego, by obmyć pot, tylko 
dlatego, że jej za gorąco. Widział kto kiedy świ
nię w kałuży zimą? 
Świnie potrzebują dużo snu. Niektóre śpią 
nawet po szesnaście godzin na dobę - zwykle 
w dwu nierównych ratach, jest więc i dłuższy 
wypoczynkowy sen, i krótsza „siesta". To, kie
dy śpią, we dnie czy w nocy, zależy od klimatu. 
Po przebudzeniu są czujne, aktywne, ciekawe 
wszystkiego. Nieustannie szukają pożywienia, 
ryją i wciąż się ruszają„. 

I Józef Baliński 



„ .pisanie i czyt.nie„. 

Ja, das Schreiben und das Lesen, ist nie mein Fach gewesen ... 
Też I Czytanie czy pisanie ... tego ja nie jestem w stanie! 

(kuplety Żupana) 

„Rocznik Polski" pod redakcją Eugeniusza 
Romera to praca statystyczna wydana dru
kiem w roku 1917. Książka opisuje wszyst
kie ziemie polskie, ściślej - terytoria uwa
żane wtenczas za polskie. Nie ma w niej 
zatem danych dotyczących Dolnego Śląska 
czy Pomorza Zachodniego, ale są w zamian 
informacje o Podolu czy Ziemi Kijowskiej. 
Specjalną uwagę zwracają dane porów
nawcze z innych krajów Europy, a nawet 
świata. Co się tyczy analfabetyzmu*, książ
ka podaje oddzielnie dane dla zaborów 
rosyjskiego i austriackiego, nie wyodrębnia 
natomiast ziem, które pozostawały w gra
nicach Niemiec- dla tych dane są, jak nale
ży rozumieć, takie same jak dla reszty Nie
miec. Dane z zaboru rosyjskiego pochodzą 
z roku 1897. Z terenów podległych Austrii 
z 1910 roku. Reszta informacji (inne kraje 
europejskie i Stany Zjednoczone) pochodzi 
z lat 1912-1914. W ich świetle najwięcej 

analfabetów było w tamtych latach w Ru
munii (884 na tysiąc mieszkańców), na
stępnie w Serbii (830), w Portugalii (786) 
i w Hiszpanii (637). Na Węgrzech analfa
beci stanowili blisko 435 na tysiąc miesz
kańców, we Włoszech mniej, choć niewiele 
mniej, bo 375 na tysiąc. W Stanach Zjed
noczonych stanowili około osiem procent 
(77/1 OOO). We Francji było ich tylko 30 na 
tysiąc mieszkańców, w Anglii 10, w Danii 
i Szwecji 2. W Niemczech i w Szwajcarii na 
tysiąc mieszkańców przypadało odpowied
nio 0,04 i 0,03 statystycznego miaszkańca. 
Na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim 
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najmniej analfabetów odnotowano w guber
niach: kowieńskiej (460/1000) i warszawskiej 
(490/1000). Najwięcej w guberniach wschod
nich: podolskiej (800/1 OOO), mohylewskiej 
(780), wołyńskiej (770). W guberni płockiej 
było ich 530 na tysiąc, piotrkowskiej 580, 
siedleckiej 600, łomżyńskiej 610, kaliskiej 
620, lubelskiej 690, kieleckiej 700. Austriacki 
spis ludności przeprowadzony w roku 1916 
w guberni lubelskiej (która objęła byłe rosyj
skie gubernie: lubelską i kielecką) wykazał 
570 analfabetów na tysiąc mieszkańców, co 
oznacza, że w ciągu kilkunastu lat analfabe
tyzm spadł na tych terenach o 12-13 procent. 
Z kolei w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim naj
mniej analfabetów odnotowano w Cieszynie 
(35/1000) i Bielsku (42/1000). W Krakowie 
na tysiąc mieszkańców przypadało ich 104 
(w powiecie krakowskim 199), we Lwowie 
139, w Wadowicach 196, w Bochni 208, 
w Dąbrowie Tarnowskiej 255. 

*Analfabetyzm to brak umiejętności czytania i pisania 
u osób dorosłych (tj. według kryterium przyjętego 

przez UNESCO powyżej 15 roku życia). Rozróżnia się 
kilka stopni tego upośledzenia: analfabetyzm zupeł
ny, cechujący się całkowitym brakiem umiejętności 

czytania i pisania; częściowy, zwany półanalfabety
zmem, a polegający na braku umiejętności pisania 
przy jednoczesnej zdolności czytania; wreszcie anal 
fabetyzm wtórny, gdy po nabytej uprzednio umiejęt
ności pisania i czytania, ktoś ją traci. 

ss. 22-23, Lukas Arnold, Gabinet lektur, 
1840, Berlin, Deutsches HtStonsches Museum 





Noblesse oblige 

wer meine Hand erringen will, der muB von Rang und Adel sein ... zumindestens Baron .. 
. . . kto chce mej ręki, ten musi mieć pozycję i być szlachcicem ... co najmniej baronem .. 

(Arsena, akt I, nr 5) 

Baron. Termin znany w polszczyźnie od średnio
wiecza, aczkolwiek w innym znaczeniu niż w feu
dalnych społeczeństwach Zachodu. Według 
wielotomowego Niemieckiego Slownika braci 
Grimm (Deutsches Worterbuch, Lipsk, t. 1, s.v.) 
także w języku niemieckim słowo weszło w uży
cie dopiero XVll wieku. Najstarsi leksykografowie 
- Piotr Dasypodiusz czy Joshua Maaler - trakto
wali je jako obcy ekwiwalent niemieckiego tytułu 
Freiherr. Francuski źródłosłów terminu potwier
dza utrzymany do dziś charakterystyczny akcent 
na ostatniej sylabie. W języku francuskim baron 
(żeńska forma baronne) ma dwa znaczenia. Naj
pierw pojęcie to oznaczało pana lennego (wa
sala) królestwa i w takim znaczeniu występuje 
w XI- i Xll-wiecznej rycerskiej poezji. W Norman
dii i Flandrii baronami zwano rycerzy najbliższe
go otoczenia księcia bądź hrabiego. W jednym 
z dokumentów królewskich z 1155 roku mowa 
jest o przysiędze pokoju, jaką złożyli: Książę 

Burgundii, hrabiowie Flandrii, Szampanii, Nevers 
i Soissons, ponadto obecni przy tym baronowie. 
W Pieśni o Rolandzie (XI wiek) baronowie two
rzą świtę doradców cesarza Karola. W Xll wieku 
spośród baronów wyłoniła się grupa (zrazu tylko 
dwunastu) uprzywilejowanych rycerzy, których 
nazwano „Parami Francji". Obniżyło to wyraź
nie pozycję pozostałych baronów. W XIII wieku 
baronowie nadal byli lennikami króla i wciąż po
siadali w swoich baroniach władzę sądowniczą, 
ale w hierarchii wyraźnie zajmowali najniższą 
rangę - po książętach, hrabiach i wicehrabiach. 
Od XVI wieku baron to już tylko posiadacz tak 
właśnie brzmiącego szlacheckiego tytułu. W ów
czesnej hierarchii przypadało mu wtenczas już nie 
najniższe, tylko drugie „od dołu" miejsce, „nad" 
kawalerami (chevaliers) i nieodmiennie „pod" wi
cehrabiami (vicomte). 
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Z leksykograficznego punktu widzenia freiherr to 
synonim barona, w praktyce jednak czasem było 
to coś innego. Upraszczając, rzec można, Freiherr 
to jakby bliźniak barona, stąd w zwrotach doń 
obowiązywała formuła Herr Baron ... Czym innym 
byli natomiast tytularni baronowie nadbałtyccy. 

Chodzi tu o niemiecką szlachtę z krain nad Bał

tykiem, która wskutek rozbiorów Polski znalazła 
się w imperium carów. Ci zaś zrazu respektowali 
jej inne niż w Rosji prawa, ale było z tym mnó
stwo kłopotów, którym kres położył dopiero ukaz 
z 1862 roku z listą 69 wybranych rodów, którym 
car potwierdził prawo do tytułu barona. Gotha
ische Taschenbucher des Adels, potocznie zwane 
„Almanachem Gotajskim", uporały się z powsta
łym wskutek carskiej decyzji problemem dopiero 
w 1931 roku, włączając rzeczone baronowskie 
rody do działu freiherrów. 
W Polsce porozbiorowej był to tytuł dość po
wszechnie nadawany we wszystkich zaborach, 
w życiu codziennym rzadko jednak przez szlach
tę używany. Nie przypadkiem najlepiej znaną 
baronowską familią w Polsce jest komiczne mał
żeństwo Krzeszowskich z Lalki. Do tytułu baro
na (o który po cichu zabiegał wszakże niejeden 
ród); prawo miała tylko szlachta, która posiada
ła wśród przodków urzędników ziemskich lub 
powiatowych. 
Poza heraldyką, i poza operetką Straussa, gdzie 
tytułowy baron to jakby Cygan honoris causa 
(Ein Adel von Zigeuners Gnaden! - szydzi Ar
sena), słowo baron, od XIX wieku, występuje 
w przeróżnych, nierzadko ironicznie albo wręcz 
obelżywie zabarwionych związkach frazeolo
gicznych: baron ceglany, baron węglowy, kau
czukowy, narkotykowy, także partyjny. W tym 
ostatnim przypadku - najczęściej z imiennym 
bądź skrótowym wskazaniem partii. 

Adel verplichtet, Adel venichtet 
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A cóż to takiego (wysoki) społeczny stan? To 
czcza farba, którą człowiek sobie wynalazł, 
ażeby dobarwiać nią tych, którzy na to nie za
sługują. 

Goethe w liście do Carla Ludwiga Moorsa, 1776 

Szlachectwo to największa ozdoba społeczności 
mieszczańskiej, kapitel koryncki dobrze zorgani
zowanych kulturalnych państw. 

Edmund Burke, Rozważania o Rewolucji Francuskiej, 1790 

Łatwiej mieszczaninowi znieść porównanie 
z pucybutem, niż szlachcicowi porównywanie 
go z mieszczaninem. 

Antoine, hrabia de Rivarol (1753-1801) 

Noblesse oblige. 
Szlachectwo zobowiązuje. 

Pierre M. Gaston, książę de Levis, Maximes et reflections, 1808 

Adel verplichtet, Adel venichtet. 
Szlachectwo zobowiązuje, szlachectwo rujnuje. 

Niemiecka replika na francuską dewizę: „Noblesse oblige" 

Istnieje rodzaj dwupłciowych istot, które nie są 
ani panującymi władcami, ani zwykłymi pry
watnymi ludźmi; to książęta krwi i trudno jest 
nimi rządzić. Ich wysokie urodzenie napawa ich 
swego rodzaju dumą, którą nazywają szlachec
twem. 

Fryderyk Wielki, Testament polityczny, 1752 

Sie scheinen mir aus einem edlen Haus, 
Sie sehen sto/z und unzufrieden aus. 
Zdają się być wysoko urodzeni, 
Bo dumni są i niezadowoleni. 

Goethe, Faust, I, Frosch 

Wiele rodzin ma psy, których rodowód jest 
czymś w rodzaju erzacu szlachectwa. 

Oliver Hassencamp 



To Cyganie! - Mam strach! 

Dschingrah, dschingrah, die Zigeuner sind dal 
Czingrah, czingrah ... To Cyganie! - Mam strach! 

(Cygańska pieśń Saffi) 

Napisał Gałczyński przed wojną wiersz Polo
wanie z saka/ami, który tak się oto zaczyna: 

Nagle wyszly Cyganki z zieleni
A pierścienie mialy gwaftowne: 
Jakby w nocy podpali/ prochownię: 
Szmaragdy i rubiny. 

A dalej: 
Pierścieniami jęty potrząsać, 

„Morkosz!" - szeptać a śmiać się, a pląsać. .. 
„Morkosz! Morkosz!" znikfy w zieleni. 

Tajemnicze słowo morkosz powtarza się 

jeszcze parokrotnie, a zakończenie utworu 
przynosi rozwiązanie zagadki: 
Szaro. Zeszfy się barwy smutne i kobiece .... 
Gwiazdy byty jak dzieci trzymające świece, 
a wieczór by/ jak pachy/ość. 

A dziafo się to w Roku Pańskim 1935, 
w Lasku Bielańskim, a „morkosz" znaczy 
w języku cygańskim mi/ość. A zatem we
dle znanych słów arii z opery Carmen Bizeta 
„morkosz to cygańskie dziecię, ani mu ufaj, 
ani wierz ... " Istotnie, nie dowierzałem, coś 
mi się nie zgadzało, nie potrafiłem dociec, 
skąd się ten morkosz wziął. Bo w żadnym 
dialekcie cygańskim miłość nie ma takie
go miana, ani nawet trochę podobnego. 
Miłość to: kamplipen, kamlipe, kamfype, 
kamawipen ... Wyraz pochodzący od cza
sownika te kamei, który oznacza kochać, 

chcieć, pragnąć .. „ Prastary źródłosłów 

wyziera z tego słowa . Kamay w sanskrycie 
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oznacza to samo. W znanej księdze miło

snej Kama Sutra odzywa się w pierwszym 
słowie jej nazwania. 

Wędrując w cygańskich taborach, zaglądając 
do cygańskich obozowisk i do trudno osią

galnych słowników, bezskutecznie poszuki
wałem słowa morkosz. Nie znajdowałem go 
nigdzie, a przez długi czas nie miałem okazji 
spytać o nie samego mistrza Gałczyńskiego . 

Tymczasem skłonny byłem przypuszczać, że 
morkosz wylągł się w słowotwórćzej imagi
nacji Gałczyńskiego jako dźwiękonaśladow
cza imitacja cygańskiej mowy. Poeta miał do 
tego pełne prawo. Morkosz może być wyra
zem stworzonym na podobnej zasadzie, jak 
w cyklu Sfopiewni Tuwima, który napisany 
jest „po nijakiemu"; poszczególne wyrazy i ich 
zestawienia ze świadomie zamierzonymi ana
logiami brzmieniowymi podsuwają sugestie 
poetyckich znaczeń. W wyrazie tym jest coś 
w rodzaju pieszczotliwego kociego pomruku 
i poszum lasu. 
Byłbym poprzestał na tym domyśle, gdyby 
nie przypadkowe spotkanie z Gałczyńskim 
w 1950 roku. Znałem od dawna jego wier
sze, autora natomiast prawie wcale„. Poeta 
siedział w kawiarni Związku Literatów na 
Krakowskim Przedmieściu, sam bardziej cy
gański z pozoru niż jego morkosz. Udało mi 
się zagadnąć, skąd wziął to dziwne słowo. 
Pamiętał dobrze wszystkie okoliczności po
etyckiej przygody sprzed piętnastu lat. Opo
wiedział mi krótko o tym, jak późnym po
południem przechadzał się kiedyś po Lasku 



To Cyganie! - Mam strach! 

Bielańskim. Dzień nie byt świąteczny, ludzi 
byto mato. Chyba gdzieś w pobliżu Cyganie 
robili swoje namioty, bo tu i ówdzie kręciły się 
Cyganki, byty i Cyganięta, nawet widać byto 
mężczyzn. Cyganki ubrane barwnie oraz bo
gato krążyły i poszukiwały amatorów wróżby. 

Jedna podeszła do poety z talią kart, propo
nując, że odsłoni przed nim przyszłość. Czy 
doszło do wróżbiarskich rewelacji, tego mi 
Gałczyński nie powiedział, wspomniał tylko: 
- Spyta/em, jak się nazywa po cygańsku mi
/ość? - Cyganka odpowiedziała: - Morkosz. 
Poeta dobrze zapamiętał ową wycieczkę na 
Bielany. Musiałem mu uwierzyć i zagadka 
pozostała nierozwiązana. Zapewne i Cy
ganka nie kłamała, choć wiem dobrze, jak 
bardzo Cyganie nie lubią wścibskich pytań, 
zwłaszcza tych, które dotyczą znaczenia 
ich słów. Wiedziałem dobrze, że często 

nie odmawiają odpowiedzi na podobnie 
niedyskretne pytania i z satysfakcją poda
ją fałszywą informację, jakiś wyraz, który 
wprawdzie istnieje, ale znaczy coś całkiem 
innego - prawie z reguły nieprzyzwoity ... 
W ten sposób bywali nabijani w butelkę 
nawet wybitni uczeni, na przykład wielki 
językoznawca Franz Miklosich. W ich publi
kacjach przetrwały świadectwa tego rodza
ju błędów, nieraz bardzo jaskrawych . 
Mijały lata, a ten zagadkowy drobiazg do
skwierał mi i korcił. Zaliczyłem go do kategorii 
wieczystych sekretów. Nie zaprzestałem jed
nak starań, by wyświetlić tajemnicę morko
sza przy sposobności rozwiązywania innych 
cygańskich zagadek. Podsuwałem to słowo 
znienacka moim cygańskim rozmówcom, lecz 
nikt go nie rozumiał. Aż przypadek pozwolił 
mi powrócić do starej zagadki. Było to w trak
cie zbierania uzupełniających materiałów do 
książki Cyganie na polskich drogach. Sięgałem 
właśnie do dokumentów historycznych. Co 
w nich odnalazłem, opowiem. 
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Trzeba się cofnąć do drugiej potowy XIX wie
ku, kiedy do opustoszałych, porzuconych 
przez Cyganów lasów naszego kraju zaczęły 
ściągać mate grupy i wielkie hordy cygańskie 
z południa. Nagle zaroiły się polskie lasy od 
różnokolorowych taborów. Przybysze róż

nili się znacznie od biednych grup Cyganów 
miejscowych, nie tylko bogactwem, ubiora
mi, ale nawet wyglądem fizycznym. Nie byli 
cherlawi jak tutejsi, odznaczali się urodą, ros
łymi sylwetkami, a ich Phure Daja - matrony 
i babki - nie przypominały na ogół wyschłych 
wiedźm, tylko odznaczały się dostatnią otyło
ścią. Kobiety często obwieszały się kosztow
nościami, w warkocze wplatały wisiory ze zło
tych talarów. Mężczyźni nosili szamerowane 
kurty, zapinane na wielkie rzeźbione srebrne 
guzy - jak od żupana . Wójtowie dzierżyli, 

jako oznakę władzy, berła-buzdygany. Trudnili 
się przeważnie kotlarstwem i często chętniej 
przedstawiali się jako Rumuny - powołując 

się na punkt wyjściowy wędrówki - 'niż jako 
Cyganie. Sami nazywali siebie Kelderari lub 
Kelderasza, co potwierdzało obie wersje ich 
pochodzenia naraz: jest to bowiem cygańska 
nazwa klanu Kotlarzy urobiona od słowa za
pożyczonego z języka rumuńskiego. 
Przewędrowali kolejnymi migracjami Polskę, 

w Galicji w latach sześćdziesiątych częściowo 
obierali sobie miejscowe szlaki wędrówek, 

częściowo przyczajali się w przeczekiwaniu 
walk powstania styczniowego w Kongresów
ce, by wkrótce i tam dotrzeć. Wielu szło dalej 
na zachód, do Anglii i dalej - poza Europę. 

Wraz z nimi szły tabory Koniarzy, zwących się 
Lowari. Co spowodowało tę niespodziewaną 
wędrówkę? Po dziś dzień nie udzielono na 
to pytanie przekonywającej i pełnej odpo
wiedzi. Faktem jest, że w Mołdawii i Besa
rabii do połowy stulecia Cyganie stanowili 
własność możnowładców, bojarów, bywali 
kupowanymi i sprzedawanymi niewolnikami. 



To Cy 1anie! - lam stra h! 

Niewolnictwo Cyganów zniesione zostało 

właśnie w połowie XIX wieku, w czasach 
Wiosny Ludów. Jak to się stało, że wraz 
z odzyskaną wolnością nabrali rozpędu do 
wędrówek od pokoleń niezaznawanych, bo 
zabronionych? Że skazani na długotrwałą rolę 
ptactwa domowego, drobiu, odzyskali bez 
trudu dawne skrzydła ptaków przelotnych? 
Napływ cygańskich taborów słabł, by po 
latach nasilić się znowu. W początkach 
XX wieku, w latach bezpośrednio poprze
dzających I Wojnę Światową, znów napły
nęły do nas z Bałkanów fale wędrownych 
obcokrajowców. W latach trzydziestych po 
raz trzeci nastąpiło apogeum tych wędró
wek przez zielone granice. Papuzia, wielo
barwna elegancja ślicznych Cyganek przy
ciągała nie tylko zdumione oczy tubylców, 
ale i tutejszych Cyganów miejscowych -
Polska Roma, zazdroszczących przybyszom, 
jak szary wróbel z bajki zazdrości kolorowe
mu szczygłowi. Toteż wkrótce polskie Cy
ganki jęły naśladować „zagraniczną modę" 
i starały się swymi ubiorami i błyskotkami 
nie ustępować obieżyświatom. Przybysze 
stykali się rzadko z tutejszymi Cyganami 
- nie tylko na skutek poczucia wyższości 
i wzajemnych niechęci . Ich obyczaje były 

odmienne, a i dialekty cygańskiej mowy 
tak różne, że z trudem mogliby się poro
zumiewać w swym języku. Większa i waż
niejsza dla nowo przybyłych Cyganek była 
trudność w porozumiewaniu się po polsku. 
Żony i córki Kotlarzy nie trudniły się niczym 
prócz wróżby i pokrewnych jej praktyk ma
gicznych. Znane od wieków analfabetki 
-poliglotki uczyły się po polsku szybko, ale 
mówiły z obcym akcentem, przekręcając 

słowa, wtrącając do wróżbiarskiego mono
logu słowa obce, co zresztą nie odbierało 
wróżbie sugestywności, a wręcz przeciw
nie - wzmacniało ją nawet. Takie właśnie 
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Cyganki, strojne, z naszyjnikami i pierście 

niami, spotkał przed laty poeta w Lasku 
Bielańskim. 

Każdy niemal Cygan prócz oficjalnego imienia 
ma jeszcze cygański przydomek. Na przykład 
Cyganka nosi imię Maria, ale po cygańsku 
nazywa się Pahabaj lub Pahabuj, co znaczy 
lab/ko. Inną nazywają Kali - Czarna, inną 

Papusza, czyli Lalka. Cygan poza chrzestnym 
imieniem zwie się jeszcze Kalo - Czarny, 
Masio - Ryba, Burana - Starodawny. Wśród 
„urzędowych" imion Cyganów przybyłych do 
Anglii, którzy w swej wędrówce mieli dłuższy 
postój w Polsce, występuje często imię Milosz, 
a między przydomkami cygańskich gości znaj
duję- oczom nie wierząc - imię Morkosz1 Jaki 
jest jego źródłosłów - do dziś nie wiem. Być 
może przezwisko urobione zostało od słowa 
morkoj, czyli od marchwi, a więc mogłoby 
znaczyć Marchwiak - czy coś w tym rodzaju . 
Zresztą nie to jest najważniejsze, tylko spra
wa, co Marchwiakma wspólnego z miłością? 
Myślę, że nic. I zdaje mi się, że już wiem, 
jaki przebieg miała rozmowa Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego z Cyganką, pew
nego bielańskiego popołudnia . Cyganki sie
działy z dziećmi na Rawie, wstawały, pod
chodziły do spacerowiczów, chciały wróżyć . 
Jedna z wróżek podeszła do poety i może 
stawiała mu kabałę albo wróżyła z ręki. 
Potem wywiązała się rozmowa, w której 
poeta był tym, który mówił, a Cyganka 
odpowiadała na pytania. Obok przysłuchi
wał się rozmowie synek wróżki - Milosz. 
Mistrz Ildefons zapytał : - Jak się nazywa 
po cygańsku mi/ość? Źle rozumiejąca pol 
ską mowę Cyganka (która przedtem zapew
ne usiłowała coś „wycyganić" dla synka, 
wymieniając jego oficjalne imię) usłyszała 
inaczej: - Jak się nazywa po cygańsku Mi
losz? I odpowiedziała rzetelnie, nie kłamiąc: 
Morkosz .. . 



To Cy anie! - 1am stra h! 

Jadą wozy kolorowe 

Jadą wozy kolorowe taborami 
jadą wozy kolorowe wieczorami 
może z liści spadających im powróży 
wiatr cygański wierny kompan ich podróży 
zanim ślady wasze mgła mi pozasnuwa 
odpowiedzcie mi Cyganie, jak tam u was jest. 

U nas wiele i niewiele bo w sam raz 
u nas czerwień, u nas zieleń, cieni blask 
u nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole 
ale zawsze kolorowo jest wśród nas. 

Jadą wozy kolorowe taborami 
ej, Cyganie, tak bym chciała jechać z wami 
będę sobie mieszkać kątem przy muzyce 
będę słuchać opowieści starych skrzypiec 
ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno 
co mi dacie, żeby już nie było smutno mi? 

Damy wiele i niewiele bo w sam raz 
damy czerwień, damy zieleń, cieni blask 
damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole 
ale będzie kolorowo pośród nas 

No i pojechałam z nimi na kraj świata 
wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał 
i zbierałam dzikie trefle, leśne piki 
i bywałam gdzie rodziły się muzyki 
i odwiedzam z Cyganami chmurne kraje 
i kolory szarym ludziom darmo daję dziś 

Weźcie wiele i niewiele bo w sam raz 
komu czerwień, komu zieleń, cieni blask 
komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki 
nim odjedzie z Cyganami w czarny las 

I Jerzy Ficowski 
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To Cy anie! - lam stra h! 

( ... ) Mówiła, a on, mimo że ostatnio pod
uczył się nieco~ i polskiego, i ukraińskiego, 
nie wszystko rozumiał, więc stojący obok 
nadleśniczy, pan Alois Szwanda, tłumaczył 
jej słowa na niemiecki, a on słuchał uważ
nie, przechyliwszy głowę na lewe ramię, 
wsparty prawą ręką pod bok, z drugą od
wróconą dłonią ku górze, ujętą delikatnie 
smagłymi palcami wróżącej . Rzucał raz 
w raz bystre i krótkie spojrzenia to na nią, 

to na pana Szwandę, wciąż cierpliwie prze
kładającego zawiłe słowa na tyle wiernie, 
na ile to w ogóle było możliwe . - Będziesz 

żyf mocno (Tak to przynajmniej wypadło 
w tłumaczeniu Szwandy: z całej siły}, a jeśli 
umrzesz tu (Tutaj, to znaczy gdzie, w tych 
górach, w tej karpackiej mieścinie, w tym 
żydowskim hoteliku obok stacji? Starał się 
opóźnić zbliżający się atak gwałtownego 
kaszlu, nieznośne łaskotanie w tchawicy), 
będziesz leżeć na wznak na ziemi, wyrośnie 
z ciebie, z twego ciafa - pojmujesz mnie 
piękny panie? - drzewo życia. I, posluchaj 
mnie jeszcze - ścisnęła mu mocniej dłoń -
usiądzie na nim kiedyś po latach, usadowi 
się na jego gafęzi rajski ptak. Może to być 
jednak także zwykfy kruk albo sowa, tego 
dokladnie nie wiem. I ten ptak będzie się na 
niej kofysać, i w rytmie tego kolysania się, 
przestępowania z lapy na lapę i pomagania 
sobie skrzydlami dla utrzymania równowa
gi, skfadania ich, rozkladania, będzie bić 

twoje, panie, serce. A może tylko zludzenie 
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dalszego bicia, trwania, bytowania w nie
bycie. .. Sens wypowiedzianych słów był 

już jednak własnym uzupełnieniem tego, co 
starał się jak mógł przełożyć pan leśniczy 

Szwanda ( ... ) 
Cyganka, która zresztą, jak się później oka
zało, była tą właśnie partnerką czy pomoc
nicą dyrektora i zarazem właściciela wę

drownego cyrku, który się pewnego ranka 
nagle zjawił tego późnego lata ostatniego 
roku wojny, tą samą, która służyła jako me
dium do eksperymentów hipnozy, jakimi 
popisywał się ów cyrkowiec, zanim mu ich 
nie zabroniono jako szkodliwych dla zdro
wia, a także gorszących, zwłaszcza dla dzie
ci licznie przybyłych na spektakl, nachyliła 
nisko głowę owiązaną czerwoną chustką, 
odsłaniającą smagłe uszy ze zwisającymi 

z nich wielkimi kołami z miedzi czy brązu. 
Porucznik, którego dłoń wciąż jeszcze trzy
mała w swojej, wodząc wskazującym pal
cem po liniach życia, powodzenia w miłości, 
podróży do dalekich krajów i szczęścia w in
teresach, nie mógł określić jej wieku: mogła 
być ledwie dorosłą dziewczyną, to znów, 
biorąc pod uwagę głębokie bruzdy między 
końcami warg a nosem oraz sieć drobnych 
zmarszczek pod oczami, a także skrzywienie 
ust wyrażające skrajne zniechęcenie i apa
tię, kobietą już przejrzałą, u schyłku lata 
przechodzącego w jesień (. .. ) 

I Andrzej Kuśniewicz 

( ... ) Rzecz to znamienna, że 
Cyganie wróżą z ręki tylko 
niecyganom; sami sobie ni
gdy tego nie czynią. Domeną 
bliską chiromancji i chirologii 
jest sztuka objaśniania snów, 
w której Cyganki celują. Ist
nieją całe katalogi sennych 
obrazów oraz ich objaśnień, 
przekazywane pokoleniami 
przez matki na córki ( .. . ) 

I Georgia Rakelmann 
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Ta.na Poli ja Obyc ajowa„. 

Erlaubt, dass ich mich vorstelle: Conte Camero, kóniglicher Kommissar der Geheimen Si ttenpolizei. 
Pozwo lą Państwo, że się przedstaw i ę: hrabia Camero, królewski Komisarz Tajnej Policji Obyczajowej. 

Powołanie Komisji Czystości (Keusche
itskmission) jako wyspecjalizowanej 
„obyczajówki" nastąpiło nie później niż 

w 1751 roku. Utworzono ją na wzór po
dobnej organizacji, która działała za cza
sów Ferdynanda I (1503- 1564). Inicjatywa 
wyszła przypuszczalnie od Jezuitów, co po
twierdza poniekąd fakt, że na czele tej no
wej komisji stanął spowiednik cesarskiego 
małżonka Marii Teresy, jezuita Parlhammer. 
Gdy w 1773 roku zakon Jezuitów utracił 
w Austrii wpływ, cały ten oddział policji 
został na żądanie cesarza Józefa li rozwią 

zany. 

I Richard Waldegg 

W pierwszych latach po zawarciu małżeń 
stwa i wstąpieniu na tron, Maria Teresa 
była jeszcze młoda i nie raz przymykała 

oczy, gdy w obyczajach miłosnych miarkę 
przebierał ktoś nawet z najbliższego jej oto
czenia . To jednak zmieniło się zasadniczo 
około roku 1747. Choć cesarzowa swego 
małżonka uwielbiała - jak mawiała - wręcz 
bałwochwalczo, jasne było nawet dla niej, 
że cet adorable epoux nie był mężem spe
cjalnie wiernym (. .. ) Ponieważ monarchini 
chciała też podnieść morale oficerów, wy
dała rozkaz, by zwalniać ze służby każdego, 
kogo przyłapano w którymś z niesławnych 
domów. Bardzo stary już hrabia K., pod
ówczas feldmarszałek, gdy się o tym do
wiedział, krzyknął: Bogu dzięki, że nikt nie 
wpadl na to wcześniej, bo bym skończy! 
jako podchorąży( ... ) 

I Egon Caesar, hrabia Corti 

s. 37, Jean-Honore Fragonard, Huśtawka, 1767, Londyn The Wallace Collection 
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W Wiedniu było pięknie. Wielkie pienią
dze, wielki luksus. Tylko bigoteria cesarzo
wej okropnie ograniczała rozkosze Wenus 
- zwłaszcza cudzoziemcom. Cała chmara 
szpicli legitymujących się atrakcyjnym tytu
łem Komisarzy Obyczajności zadręczała bez 
jakiegokolwiek zmiłowania, zwłaszcza mło
de panny. Cesarzowej brak jest wysokiej 
cnoty tolerancji, zwłaszcza gdy chodzi o tak 
zwaną nielegalną miłość . W swej nadzwy
czajnej pobożności wierzy ona, że prześla
dując różne przejawy naturalnego pociągu 
płci, pozyska sobie specjalne zasługi wobec 
Boga. Aczkolwiek sama czyniła, co czyniła, 
w imię zasad cnoty, jej tyrańsko usposo
bieni komisarze obyczajności dopuszczali 
się w jej imieniu najgorszych podłości. 
O każdej porze dnia i nocy wyłapywali na 
wiedeńskich ulicach biedne dziewczęta, 
po czym siłą ciągnęli do więzienia. Często 
ofiarami tych uprowadzeń bywały panny 
o całkiem przyzwoitych zawodach. Której 
udało się już dotrzeć pod własny dom, na tę 
czyhał w bramie szpicel, ażeby spod drzwi 
zawlec ją na przesłuchanie. A gdy udało mu 
się taką biedaczkę zbić z pantałyku, albo 
gdy nie uzyskał od niej zadowalających 
wyjaśnień, to taki dręczyciel wlókł ją zaraz 
do ciupy. Wcześniej, rzecz jasna, zabierał 
jej wszelki grosz i precjoza, jakie miała przy 
sobie. Tylko „cnotka z różańcem", skromniut
ko drepcząca ulicą z opuszczoną głową, miała 
szansę pokonać drogę bez ich nagabywania. 

I Casanova 
przekład J. Baliński 

s. 39, Jacopo Zucchi, Eros i Psyche, Rzym, Galleria Borghese 
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(. .. ) jedno, co w kółko czynili, to: żreć 
i chlać, znosić głód i pragnienie, kurwić się 
i łajdaczyć, hulać i grać, ucztować i swawo
lić, mordować i być mordowanym, zabijać 
i być zabijanym, torturować i być torturowa
nym, gnać i być gnanym, straszyć i być stra
szonym, rabować i być rabowanym, grabić 
i być grabionym, bać się i wzbudzać po
strach, siać nieszczęścia i od nieszczęść cier
pieć, bić - i być bitym, in summa niszczyć 
jeno a szkodzić, by w zamian niszczonym 
być i szkody ponosić. A we wszystkim tym 
przeszkodzić nie mogła zima ni lato, śnieg 
ni lód, mróz ni upał, deszcz ni wiatr, góry ni 
doliny, pola ni moczary, rowy, jary, morze, 
mury, woda, ogień, ni wały obronne; ojciec 
ni matka, bracia ni siostry, ani periculum 
własnego ciała, duszy i sumienia, ba nawet 
utrata żywota i zbawienia, czy każdej innej 
rzeczy, jakkolwiek się zwie. Owszem, pilnie 
uprawiali nadal swój proceder, aż wreszcie 
stopniowo, po bitwach, oblężeniach, sztur
mach, wyprawach wojennych, a nawet na 
kwaterze, co przecie rajem jest ziemskim 
żołnierzowi - osobliwie, gdy na tłustego 
kmiecia trafi, ginęli, umierali, konali i zdy
chali z nader nielicznymi wyjątki, tymi, co to 
na starość, jeśli się tego w swoim czasie nie 
nakradli i nie narabowali, tedy najlepszymi 
żebrakami i włóczęgami się stają (. .. ) 

I Hans Jacob Christoffel 
von Grimmelshausen 

ss. 42-43, Austriackie koszary w Pescie 
(rycina do oglądania przez lupę) 

----
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Mundur to twoje sumienie wyprodukowane 
w fabryce odzieży . 
Wstał dzień . Beznadziejnie ponury dzień, 
ale przecież dzień . Zatem gwiazdy - czy 
złote, czy srebrne, czy jedwabne czy celu
loidowe - powinny, jak trzeba, zniknąć . Ich 
czas, to noc, wieczna noc wiecznej grozy. 
Wtedy świecą, wówczas rozstrzygają o na
szych losach. Tedy trzeba włożyć na siebie 
mundur. Wojna to najlepszy dlań czas. Tyl
ko dla niego. Czas, w którym nawet cywile 
wyglądają nie jak cywile, tylko jak militarny 
surowiec czy militarna szlaka. Ten czas uru
chamia mechanizm, który obywateli prze
mienia w wojowników, albo ich odrzuca 
niczym resztki spożytkowanych zapasów 
materiału . Mundur jest silniejszy niż ten, 
który go nosi. W czasie pokoju, człowiek, 
gdy mu coś nie pasuje, zanosi go do kraw
ca; podczas wojny to mundur wymusza 
na człowieku wszystko, czego mu trzeba. 
Wtenczas mundur ubiera człowieka, nie 
człowiek mundur. To mundur jest treścią, a 
człowiek, który go nosi, tylko tej treści przy
padkową formą. Za oczywistość uchodzi to, 
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że ubiór nasz to jakby ciąg dalszy epidermy. 
Ale w przypadku stroju żołnierza tak nie 
jest; tu trzeba by rzec, że to człowiek jest 
uzupełnieniem munduru. Dla twarzy mun
dur jest jak kamień probierczy. W mundurze 
widać twarz taką, jaka jest bez rynsztunku 
środków fizjonomicznej pomocy, oferowa
nych przez cywilny strój . Twarz w mundu
rze wygląda, jakby ktoś ją wyciął ze szkła 
i ram . Jest naga i fatalnie wyraźnie odbija 
wszystkie duchowe cechy. To, co w niej 
indywidualne i charakterystyczne, traci 
głos, to, co typowe, posłusznie melduje 
gotowość . Spojrzenie, niedawno dumne 
i otwarte, sprawia wrażenie, jakby je kto 
przepuścił przez filtr pokory. Usta o niuans 
mocniej nż zwykle zamknięte, jakby prze
szły obowiązkowe ćwiczenia z milczenia . 
Mimika wskutek skrępowania jest zdecy
dowanie uproszczona. Prawo do swobody 
w tym względzie przysługuje wyłącznie 
przełożonym. Czapka, demonstracyjnie od
słaniająca uszy, nadaje twarzy rys skupienia 
na funkcji: „słuchać". Jak pod czapką nie
widką, tak i pod mundurem znika wszelka 

Werb 1wnicy 
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indywidualność. Jej m1e1sce zajmuje eg
zemplarz gatunku. Człowiek przestaje być 
sobą, odrębną samodzielną istotą, staje się 
częścią, odłamkiem, odpryskiem czegoś, co 
jest czymś dopiero po włączeniu w całość . 
Mundur to, trzeba rzec, ubiór bez tajemnic. 
Strój - fanerogam. Militarny kostium odsła
nia wyraźnie to, co pod nim tkwi, na pewno 
zaś nie ujawnia, kto. I to jest żart, a zara
zem podstęp munduru wobec nas; to, że 
połyka owo „kto", pozostawiając tylko „co". 
Mundur wydatnie upraszcza życie . Kiedy się 
natknie na siebie dwu w mundurach, nikt nie 
musi się głowić, jakaż to przestrzeń ich dzieli 
albo jaka przepaść; obaj to wiedzą od razu 
co do milimetra. I to jest w wojsku piękne! 
Takie uprzedmiotowienie, taka obiektywiza
cja wszelkich międzyludzkich relacji, jakaż to 
oszczędność sił i wysiłku! Zwykły mieszczuch 
litrami trwoni cenne soki nerwowe i żołądko
we, żeby tylko zachować się jak należy ... Żoł
nierz nie musi się o to martwić, bo wyzbywając 
się indywidualności na rzecz gatunku, pozbywa 
się również największej charakteryzującej nas, 
ziemskich śmiertelników, cechy, mianowicie oso
bowości. Mundur to uzmysławia . Idea, którą 
ten przyodziewek wyraża, brzmi: przestałeś 

być celem, jesteś środkiem! Obowiązki, jakieś 
dotąd narzucał własnemu ja, cały ten gmach 
norm obyczajowych czy estetycznych wzor
ców, wszystko to odtąd zastąpi obowiązek 
zdławienia owego ja, a najlepiej jego zupełnej 
eliminacji. 

I Alfred Polgar 
przekład J. Baliński 
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Giacomo Girolamo Casanova, kawaler de Seingalt (1725-
1798). Awanturnik, podróżnik, literat - przede wszystkim 
zaś słynny uwodziciel. Swymi Pamiętnikami (Historia mo
jego życia), tylko częściowo przetłumaczonymi na polski, 
zapewnił sobie trwałe miejsce w historiografii, opisuje 
w nich bowiem życie w osiemnastowiecznych stolicach 
Europy. Zawarte w nich liczne opisy miłosnych podbojów 
zapewniły mu slawę arcyuwodziciela. W 1765 roku przyje
chał z Petersburga do Warszawy, był też w Puławach i we 
Lwowie. Napisał wtenczas: w ogóle kobiety są brzydkie 
w tych okolicach; piękności są tam cudami, a ladne - rzad
kimi wyjątkami. Historię mojego życia pisał w Dux od roku 
1790. Wraz z trzema innymi rękopisami Casanova przeka
zał ją na łożu śmierci zięciowi siostry, Carlo Angioliniemu, 
którego syn, noszący imię Carlo, sprzedał je w 1821 roku 
F.A. Brockhausowi. W 1826 roku Pamiętniki ukazały się u 
Brockhausa w wersji przerobionej przez Jeana Laforgue'a, 
który ocenzurował ustępy erotyczne i przeinaczył poglądy 
Casanovy w duchu antyklerykalnym i prorewolucyjnym. 
Do 1960 roku była to jedyna wersja dostępna szerokiemu 
kręgowi czytelników; w 1960 roku wydawnictwa Broc
khaus i Plon wydały wspólnie Historię w wersji opartej na 
rękopisie autora. 

Egon Caesar hrabia Corti (1886- 1957), austriacki histo
ryk i pisarz. Z pochodzenia lombardzki szlachcic; urodził 
się w Zagrzebiu (który wtenczas nazywał się Agram), 
zmarł w Klagenfurcie. Autor wielu popularnych książek 
historycznych i biografii: Das Haus Rotschild, Kaiser Jo
seph, Metternich und die Frauen, Elisabeth, die seltsame 
Frau. W 1938 roku opublikował kompromitującą książkę 
Bekenntnisbuch osterreichischer Dichter. wydaną przez 
prohitlerowskie Stowarzyszenie Niemieckich Pisarzy 
Austrii (Bund deutsche Schriftstefler Ósterrreichs). Jego 
biografia cesarzowej Elżbiety (Sisi) ukazała się w tłuma
czeniu na polski w 1938 roku (w wyd. Przeworskiego). 

Jerzy (1924-2006), polski poeta, eseista, autor 
tekstów piosenek, prozaik, tłumacz (z hiszpańskiego, cygań
skiego, rosyjskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, 
rumuńskiego), żołnierz AK, uczestnik powstania warszaw
skiego, znawca folkloru żydowskiego i cygańskiego. Debiu
tował w 1948 roku tomikiem O/owiani żolnierze. W latach 
1948- 1950 wędrował z taborem cygańskim. Był członkiem 
angielskiego stowarzyszenia Gypsy Lore Society Przełożył 

i opublikował pieśni cygańskiej poetki Papuszy. Znawca lu
dowej poezji żydowskiej (opublikowanej w tomie Rodzynki 
z migdalami, 1964) oraz wybitny koneser twórczości Bru
nona Schulza. Był jednym z pierwszych polskich tłumaczy 
poezji Federico Garcii Lorki. Od 1960 roku pisał też teksty 
piosenek. Za Balladę cygańską otrzymał wyróżnienie na 
Festiwalu polskiej piosenki w Opolu, za Jadą wozy kolorowe 
otrzymał Ili Nagrodę na Festiwalu w Sopocie (1970). Autor 
książek poświęconych Cyganom: Cyganie polscy(1953), Cy
ganie na polskich drogach (1965), Demony cudzego strachu 
(1986), Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje(1989). 
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Aleksander Fredro (1793- 1876), polski komediopisarz, 
poeta, pamiętnikarz. Wolnomularz i mizantrop. Autor 
komedii obyczajowych z życia prowincjonalnej szlachty: 
Damy i huzary, Dożywocie, Cudzoziemszczyzna, Pan Gel
dhab, Pan Jowialski, Śluby panieńskie czyli Magnetyzm 
serca, Zemsta. Uprawiał też inne formy literackie. Jest 
autorem pamiętnika Trzy po trzy, który pisał w latach 
1844- 1846, gdzie snuje wspomnienia z wojskowej mło
dości, wraca do dzieciństwa, czyni różne dygresje, przy
tacza anegdoty. Jego bajki: Malpa w kąpieli, Zupa na 
gwoździu czy Paweli Gawel, należą do kanonu literatury 
dziecięcej. Pod koniec życia napisał Zapiski starucha. Też 
trzy po trzy - zbiór przysłów, sentencji i przypowieści, 
w których ocenia naturę ludzką i społeczeństwo z per
spektywy przeżytych lat. 

Hans Jacob Christofie! von Grimmelshausen (1621 /24-
1676), niemiecki powieściopisarz, samouk. Prócz Przy
gód Simplicissimusa (pierwsze wydanie w pięciu księ

gach wyszło w 1669 roku, następne już z księgą szóstą 
Continuatio) napisał jeszcze romans wzorowany na Woj
nie żydowskiej Józefa Flawiusza, Historia o cnotliwym 
Józefie. Kolejne powieści to: Cudowne ptasie gniazdo 
(1672) i należący do „simplicjańskiego" cyklu Opis życia 
arcyoszustki i wagantki Courasche (1670), której tyułowa 
bohaterka jest prototypem Brechtowskiej Matki Courage. 

Andrzej Kuśn iewicz (1904- 1993), polski prozaik, eseista, 
poeta. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w War
szawie. W 1936 roku wstąpił do służby dyplomatycznej 
(Czechosłowacja, Francja). Był działaczem francuskiego 
ruchu oporu. Aresztowany przez gestapo, przebywał, 
m.in. w Mauthausen. Od 1943 roku Członek Francuskiej 
Partii Komunistycznej. po wojnie pracownik ambasady 
polskiej w Paryżu. Od 1953 roku pozyskany przez bez
piekę do rozpracowywania środowisk emigracyjnych, 
w 1960 roku zarejestrowany jako tzw. „kontakt poufny". 
Autor ambitnych powieści, wśród nich paru „galicyjskich" 
(Król Obojga Sycylii 1970, Strefy 1971, Lekcja martwego 
języka, 1977), to jest skoncentrowanych na kulturowym 
obszarze monarchii austro-węgierskiej. 

Alfred Polgar (1873- 1955), austriacki pisarz i publicysta. 
Jako krytyk teatralny działał od 1925 roku w Berlinie. 
W latach trzydziestych wyemigrował do Austrii, potem 
przez Francję i Pireneje do Ameryki. Jego zmysł obser
wacji, przyjazną złośliwość, jak też wyjątkowy, językowy 
kunszt wychwalali m.in. Oscar Loerke i Robert Musil. 
Mistrz drobnych form; jego Bagatele mają często format 
miniatury. Siłą tej prozy są: intelekt, odwaga, spokój. 
takt, smak oraz niezwykłe poczucie odpowiedzialności. 
Jak Kurt Tucholsky, Alfred Kerr czy Karl Kraus, Polgar, 
którego Marcel Reich-Ranicki nazywa klasykiem codzien
ności, był ścigany i zwalczany przez narodowy socjalizm. 



Soliści śpiewacy Aktorzy Korepetytor Marek Murawa Kontrabasy Kierownik Dzialu 

Soprany Aleksandra Meller• Valeriya Savchenko Pawel Olszyna Maciej Kuczyniecki Koordynacji Pracy 
Halina Fulara-Duda Marek Richter• Inspektor Janusz Siniarski Dariusz Chojecki Artystycznej 
Malgorzala Grela Andrzej Śledż• Józef Gużdziol Marek Wawrzyniak Tomasz Made( ~air Karczewski 
Katarzyna Nowak-Stańczyk Soprany Miroslaw Wożniak Flety Koordynator pracy 
Ewa Olszewska Balet Hanna Grot Jakub Zarębski Tomasz Pawlicki artystycznej 
Magdalena Polkowska Kierownik baletu, Joanna Gwiazdowska Dominik Opaliński. Monika Jablońska Karolina Slańkowska 
Vicloria Valutina pedagog Izabela Januszewska Andrzej ~skorski • Miroslawa Pawlowska 
Magdalena Barylak • liona Jaświn-Madejska Joanna Jendrzejewska Marek Zasada· Julia Stanecka Kierownik Dzialu Spraw 
Julia Iwaszkiewicz• Pedagog baletu Krystyna Klimczak Oboje Pracowniczych 
Wieslawa Kończewska-Plac· Malgorzata Chojnacka· Kamila Lawrenz-Sójka Inspicjent Bogumil Sykula Janina Litwiniuk 
Agnieszka Kozłowska· Ewa Glowacka• Magdalena Licznierska Agnieszka Ryczak Jacek Polański Kierownik Dzialu 
Kamila Kulakowska· Anna Nowak• Renata Nowak 11 lnspicjenVSufler Bogumila ~ontek Promocji 
Anna Noworzyn-Slawińska' Inspektor Klaudia Pawelczyk Grażyna Juszczyk Ewelina Klocek i Obslugi Widzów 
Katarzyna Oleś-Blacha· Maria Adamska Hanna Pawlitka-Pawlowska Klarnety Robert Chojnacki 
Gabriela Orlowska de Silva· Korepetytor Aleksandra Pliszka Orkiestra Miroslaw Dudziński Organizator widowni 
Agnieszka ~ass· Sergiy Morozov Monika Splawska Dyrygenci Jaroslaw Górny Jolanta Mikolajczak 
Marta. Wylomańska • Dorian Makowski· Magdalena Stelańska Maciej Figas Wojciech Kuczyniecki Specjalista ds. reklamy 
Mezzosoprany Pierwsi soli$ci Joanna Tkaczuk Jerzy Wolosiuk - asystent Krzysztof Biernacki Ewa Chalat 
Malgorzata Ratajczak Olga Marczak Anna Wawrzyniak dyrygenta Jerzy Wojciechowski· Alicja Kuklińska 
Dorota Sobczak Anna Tlokińska Bożena Wysocka Andrzej Knap• Fagoty Kierownik Dzialu 
Beatriz Blanco· Wiktor Dieriewianko Mariola Winkler-Koltyś Ruben Silva· Bartosz Nogacki Administracji 
Anna Borucka· ~otr Kobierzyński Agn ieszka Balewska" Andrzej Straszyński • Andrzej Szcześniewski Daniela Stasiak 
Darina Gapicz' Soli$ci Dorota Chorobińska' ~otr Wajrak• Czesław Cieślak Bibliotekarz 
Barbara Krahel • Olessia Denissova Monika Korybalska' Henryk Wierzchoń • Janusz Witkowski• Krystyna Ciabaszewska 
Monika Ledzion· Grzegorz Brożek Zofia Korybalska-Wróbel' Tadeusz Wojciechowski• Trąbki 

Monika Litwin-Dyngosz• Marta Kowalczyk Marlena Kuczyniecka' Inspektor Janusz Bobiński Zespól techniczny 
Anetta Szczesik-Wakarecy• Mariusz Kowalczyk Anna Prylowska· Przemyslaw Nawrocki Jacek Wieczorek Kierownik dzialu 
Tenory Koryleje Czeslawa Staniszewska' I skrzypce Krzysztof Marlewski technicznego 
Tadeusz Szlenkier Anna Bebenow Maria Tuczkowska • Andrzej Stańczyk Łukasz Rafiński Jaroslaw Jeziorski 
Janusz Ratajczak Sylwia Brzezińska Joanna Zasada· (I koncertmistrz) Waltornie Glówny brygadier sceny 
Pavla Tolstoy Angelika Gembiak Alty Helena ~niuta-Szurka Wojciech Bryliński Jaroslaw Gamszej 
Stanislaw Baron· Izabela Kobierzyńska Anna Baran (li koncertmistrz) Serhiy Matsenko 
Vasyl Grokholsky" Elżbieta Ponicka-Bukolt Marta Fortuna Przemyslaw Nawrocki Aleksandr Uss Kierownicy pracowni 
Sylwester Kostecki" Ryszard Madejski Dominika Gajdzis Marcin Tarnawski Janusz Stanecki Elektrycznej 
Pawel Krasulak" Igor Nakonechnyi Lidia Golińska Dorota Gajek Katarzyna Brajerek Krzysztof Augustyniak 
Edward Kulczyk' Bogusz Osiński Malgorzata Horoszkiewicz Wojciech Górecki Puzony Akustycznej 
Tomasz Madej· Vladimir Seleznev Aleksandra Koczorowska Olha Likhnyakevych Andrzej Owsik Adrian Michalski 
Marcin Naruszewicz· Sebastian Skalski Anna Kopycińska Tomasz Komorowski Wojciech Zwolski Stolarsko-$1usarskiej 
Przemyslaw Niezgoda· Andrei Tserakhau Tatiana Kujawska- Katerina Redyk Marek Fierka Jan Żmijewski 
Dariusz ~etrzykowski • Zespól -Tub i szewska Michal Kwaśniak Łukasz Michalski" Plastycznej 

Źródła tekstów: Jacek Szymański· Maria Adamska Monika Kwapich Marta Kępińska Cezary Zienkowski • Donat Zawisza 

Corti Egon Caesar, Conte (hrabia), Die Kaiserin. Anekdoten urn Maria Theresia, Graz 1953; Casanova, 
Witold Wrona· Cleila Averna Marzena Pawlicka Jaroslaw Pawlowski. Tuba Fryzjersko-perukarskiej 
Pawel Wunder· Ewa Bialek-Seleznev Barbara Rubka Agata Kopycińska-Karbow- Kazimierz Kmieć' Halina Kośnik 

Giovanni Giacomo, Memoires, Brockhaus, Stuttgart 1989; Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu. Adam Zdunikowski' Agnieszka Blaszczyk Elżbieta Skrobiszewska ni czek' Robert Bartoszewicz• Krawieckich 
Wspominki cygańskie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986; Grimmelshausen, Hans Barytony Anna Bobrowska Danuta Slowińska li skrzypce Harfa Jolanta Lubawa 

Jacob Christoffel, Przygody Simplicissimusa, przekład Anna Maria Linke, PIW, Warszawa 1958; Krabs Łukasz Motkowicz Natallia Hlinskikh-Rochna Malgorzata Wierzbiańska Alicja Zok Dorota Buraczewska Krawieckiej męskiej 

~ Otto, Von Erlaucht bis Specktabilis. Kleines Lexicon der Titel und Anreden, Verlag C.H. Beck, Mun-
Wojciech Dyngosz• Sandra Kruk Hanna Bogiel • Anetta Szubert-Górny Maria Dluska (z-ca kier.) Adam Zgoda 
Wlodzimierz Kalemba' Marta Kwaśniak Izabela Mi loch' Anna Sypek Perkusja Szewskiej 

chen 2004; Kuśniewicz Andrzej, Lekcja martwego języka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977; Andrzej Kostrzewski' Mariola Mader- Kulakowska Magdalena Polowinczak' Róża Wożniak Grzegorz Jurczyk Józef Michalski 
Pol gar Alfred, Zirkus, [w tegoż:) Das Grosse Lesebuch. Zusammengetragenen und mit ei nem Vorwort Adam Kruszewski· Anna ~etrykowska Tenory Lilia Kostiw Maciej Marciniak Tapicerskiej 
von Harry Rowohlt, Kein & Aberr, Zurich 2003; Rakelmann Georgia, Das Phiinomen Zigeuner, [w:) Przemyslaw Rezner• Olena Ponomarova Orlin Bebenow Piotr Buczyński Krzysztof Pilarski Tomasz Oparka 

Zigeuner, Hrsg. Joachim S. Hohmann und Roland Schopf, Darmstadt 1979; Romer Eugeniusz (red.), Dominik Sierzputowski" Ewa Sikorska Andrzej Brucki Marta Majcherczyk Jacek Kwaśniak 

Weinfeld Ignacy (oprac), Rocznik Polski - tablice statystyczne, G. Gebethner i Spółka, Kraków 1917; Leszek Skrla • Joanna Strojna Jerzy Doliński Gabriela Markowska-Klaput· Tomasz Bartecki' Z-ca dyrektora 
Rai al Songan • Ewelina Szczepańska Krzysztof Dziedzic Jacek Kaczor• Maksymilian Posluszn( ds. Centrum 

Walgegg Richard, Sittengeschichte In Wien, Stuttgart 1967. Edward Stasiński· Tomasz Gruszecki Józel Gużdziol Altówki Fortepian/Organy Kongresowego 
Adam Wożniak· Krzysztof Górski Przemyslaw Jendrzejewski Mateusz Bocheński Celesta/Klawesyn Zbigniew Ostrowski 

Źródła ilustracji: Basy Pawel Kruk Eugeniusz Kalinowski Marta Lutrzykowska Olga Walkowa 

Besondere und geheime Kriegs-Nachrichten des Fiirsten Raymndi Montecuculi, Leipzig 1736; Broucek Łukasz Goliński Konrad Przybytn iak Marcin Mierzwa Beata Figas Artur Pilch Glówny specjalista 

Peter, Hillbrand Erich, Vesely Fritz, Prinz Eugen Feldziige und Heerwesen, Franz Deuticke Verlags-
Jacek Greszta Tomasz Siedlecki Krzysztof Nowakowski lhor Lavrys Valeriya Savchenko ds. imprez zleconych 
Andrzej Nowakowski Tomasz Wojciechowski Grzegorz Szachnowski Bartosz Olejnik Akordeon Barbara Bukala 

gesselschaft, m.b.H., Wien 1896; Flemming, Hans Friedrich, von: Der vol/komene Teutsche Soldat, Ryszard Smęda Henryk Adamski• Jacek Zieliński Michal Rak Marek Wawrzyniak 
Leipzig 1726; Joachim S. Hohmann, Roland Schopf u.a., Zigeunerleben. Beitriige zur Sozialgeschichte Barttomiej Tomaka Ratai Tuszyński• Mariusz Ziólkowski Waldemar Grabarek• Gitara/Cymbały Specjalista 
einer Verfolgung, Darmstadt 1979; Lehman Rolf, Circus. Magie der Manege, Hoffman Und Campe Asystent reżysera Cezary Pyszka· Przemyslaw Cierzniewski• Anna Wietraszuk· Orlin Bebenow ds. kongresowych 

Verlag, Hamburg 1979; Schiering Lutz, Schweine. Liebenswertes Borstenvieh, Komet Verlag, Kain, Ryszard Smęda Kazimierz Raczek· Szymon Górski• Wiolonczele Krzysztof Sypek 

b.r.w.; Sinkovicz Wilhelm, Knaus Her.wig, Johannn StrauB, Verlag Holzhausen, Wien 1999; Zehn in Edward Stasiński Masażysta-rehabilitant Roman Kaniewski • Adam Szurka Z-ca dyrektora 
Konsultant wokalny Stanislaw Szkotnicki Wiktor Raczyński • (koncertmistrz) ds. inwestycyjnych Kierownik Dzialu 

der Nacht sind neun. Geschichte und Geschichten der Zigeuner; Aufgeschrieben, berbeitet und he- solistów Christian Just ino· Jan Rmk· Dorota Nogaj Wojciech Bartczak Eksploatacji 
raugegeben, von Joachim S. Hohmann, Luchterhand, Darmstadt 1982. Prof. Katarzyna Rymarczyk Basy Jan Przytula i Konserwacji 

Korepetytorzy Chór Edward Bereit Ewa Póltorak Glówny księgowy Jacek Golębiewski 

48 
Olga Walkowa Kierownik Jonasz Dunajski Grażyna Dudzińska Krystyna Skrzypczak 
Artur ~Ich Henryk Wierzchoń Zbigniew Fortuna Cezary Krysztoforski Z-ca glównego 
Mariusz Klimsiak· Asystent chórmistrza ~otr Kujawiak Joanna Powidel księgowego 

Larysa Tsyplakova· Orlin Bebenow Jan Kujawski Joanna Otmianowska- Wanda Borowicz • artyści wspólpracujący 
Kamil la Zygmunt• Karol Malinowski -Siarkiewicz 




