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Kultura

Pieniądzetetrafiądodzieci–sie-
rot zArmenii, Gruzji iMacedo-
nii, przebywających w domach
prowadzonych przez Zgroma-
dzenie SióstrMiłosierdziaMat-
kiTeresy.
Wieczór był okazją do oglą-

du wcześniejszych dokonań.
Przypomniał je film Maliny
Malinowskiej-Wollen,mówiłteż

o nich prezydent Związku Pol-
skichKawalerówMaltańskich,
Aleksander Tarnowski, przy-
wołując inicjatywę,odktórejsię
one zaczęły – idei budowy
wKrakowieMaltańskiegoCen-
trum Pomocy Niepełnospraw-
nymDzieciom i Ich Rodzinom.
Od2007r. jużonodziała,podob-
niejakwspieranaprzezmaltań-
czykówPrzychodniaLekarska
dla Biednych i Ubogich, zatem
wostatnichlatachśrodkizebra-
ne dzięki tym wieczorom tra-
fiałym.in.doAfryki,gdziezbu-
dowano za nie 26 tak potrzeb-
nych studni.

Łącznie tewieczorydałypo-
nad918 tys. zł.
Nieodłączną ich częścią jest

koncert,ocodbaHalinaJarczyk.
Tymrazemusłyszeliśmywspa-
niałykrakowskikwintetwiolon-
czelowy Cellostrada – zagrał
m.in.„Taniecmacedoński”oraz
temat z serialu „Polskie drogi”.
ZaśpiewałateżAlicjaMajewska,
która wraz z Włodzimierzem
Korczem i 23-osobowymStrzy-
żowskimChóremKameralnym
wypełniła swymi piosenkami
drugączęśćwieczoru.
AprowadziliBeataMalczew-

ska-Starowieyskaidyrektor„Sta-

rego”Mikołaj Grabowski; to im
ikoordynującemupracękomite-
tuorganizacyjnegoWojciechowi
Starowieyskiemu dziękował
Aleksander Tarnowski. –Mam
nadzieję, że mój następca, Jan
Klata przyjmie maltańczyków
nanastępne lata–mówiłdyrek-
torGrabowski.
Pięknymmomentemwieczo-

ru była spontaniczna, serdecz-
naowacjanastojąco,którązgro-
madzenipowitaliks.kardynała
FranciszkaMacharskiego, któ-
rysprawowałpatronatnadtym
wieczoremikoncertem.

DOBROCZYNNOŚĆ.Ponad
157tys. złprzyniósłponiedział-
kowyXJubileuszowyWieczór
iDobroczynnyKoncertMaltań-
ski, zorganizowany, jakzawsze,
naDużejScenieStaregoTeatru.

WACŁAWKRUPIŃSKI

Nie tylko polskie drogimaltańczyków, czyli
piękne efekty koncertówwStarymTeatrze

–ZnanyjestPanzbardzopopu-
larnegocyklupowieściowego
oXVI-wiecznymkrakowskimża-
kuidetektywieKacprzeRyksie.
Tymczasemwydanawłaśnie
„KrewInków”zKrakowemnie
mawielewspólnego…
–ZatowięcejzIndianami.Ta

książkatoowocmoichzaintere-
sowań. Swegoczasupisywałem
nawet niepoważne artykuły
dopoważnegoczasopismaindia-
nistycznego zatytułowanego
„Tawacin”.Awracającdo„Krwi
Inków”, toprzeczytałemkiedyś
książkę opartą na legendzie
o inkaskim skarbie ukrytym
na zamkuwNiedzicy. Lektura
okazała się wielce niesatysfak-
cjonująca,postanowiłemwięcsa-
memuotymnapisać.Mójkolega
prowadziłnazamkuwNiedzicy
dział etnograficzny. Dzięki nie-
mumogłem zwiedzić zamczy-
skonocą iwejśćdomiejscnaco
dzieńniedostępnych.Zafascyno-
wałem się historią inkaskiej
księżniczkiiukrytegotamskar-
bu. A moje zainteresowanie
wzrosło, gdy kolega zapytał:
„Wiesz, żewszyscy, którzy szu-
kali tegoskarbu,nieżyją”.

–WykorzystałPanwksiążce
legendęo inkaskiej księżnicz-
ceUminie, którawXVIIIw.
miałaszukaćschronienia
wzamkunadDunajcem.
–To bardzo ciekawa legen-

da.Otóż, przedstawiciel zasie-

działegowPolscewęgierskie-
go roduSebastianBerzeviczy,
po zawodziemiłosnymopuścił
w XVIII w. rodzinny Wołyń
i po rozmaitych perypetiach
trafił do Peru. Tam się ożenił
imiał córkęUminę.Wyszłaona
zamążzaczłonkakrólewskie-
go rodu Inków,kuzynaTupaca

Amaru II, przywódcy antyhi-
szpańskiego powstania w Pe-
ru w latach 1780–1781. Po klę-
scepowstania, Sebastian, jego
córka i zięć – ratując życie –
uciekli przed Hiszpanami
do Europy, zabierając ze sobą
część legendarnegoskarbu In-
ków.Powieluperypetiach tra-
fili do zamku w Niedzicy. Ale
i tu nie zaznali spokoju.
–Cosięstałozeskarbem–
dodziśniewiadomo...W„Krwi
Inków”oparł sięPannatej le-
gendzie, aledodał teżorygi-
nalne tłohistoryczne.
– Postanowiłem wykorzy-

staćwątekkonspiracji popow-
staniu kościuszkowskim. Ma-
ło kto wie, że spora część in-
surgentów kościuszkowskich
poupadkupowstania schroni-
ła się wGalicji, by tutaj ukryć
się i przeczekać do momentu,
kiedy znów będzie okazja
chwycić zabroń.Ocenia się, że
w Galicji przebywało nawet
pięć tysięcy byłych powstań-
ców.Prowadzili działaniakon-
spiracyjne i nawiązali kontakt
z towarzyszami w rewolucyj-
nej Francji, którawłaśniewte-
dyprowadziławojnęzAustrią.
Taknarodził siępomysłwywo-
łania powstania wGalicji.
–Akcja„Krwi Inków”rozgry-
wasięw1796r., zaledwiedwa
latapopowstaniukościusz-
kowskim.
– Jednym z bohaterów jest

byłypowstanieckościuszkow-
ski, oficer, Wacław Benesz,
a na zamkuwNiedzicy zaczy-
nają siędziaćdziwne rzeczy…
Pojawiają się też tytułowi In-
kowie. Notabene początkowo
chciałem napisać trylogię:
pierwszy tom dziejący się
wśród Inków w Peru, drugi
wXVIIIw., a trzeciwspółcześ-
nie. Skończyło się na jednym
odcinku.
– „Krew Inków”–podobnie jak
innePańskiepowieści –należy

dogatunkuksiążekawantur-
niczo–przygodowych.
– Moją twórczość określił-

bymmianemliteratury łotrzy-
kowskiej. Zabrałem się do pi-
saniaksiążek takżedlategoże
brakowało mi w Polsce litera-
tury tego typu. Na świecie ten
gatunek świetnie prosperuje,
ma swoich zwolenników i jest
chętnie wydawany. Gdy prze-
czytałemArturaPerezaRever-
te – byłem nim zachwycony.
Oczywiście, nie jest to litera-
tura spod znaku płaszcza
i szpady, taka jakwwiekuXIX.
Konieczne są teraz nowe, bar-
dziej współczesne elementy.
–Taka literaturabywa jednak
częstoniedoceniana.
–Samlubięczytać literaturę

popularną,onawłaśniesprawia
mi przyjemność i daje radość.
Przygotowującsiędonapisania
książki,muszęprzeczytaćoko-
łostupozycjinaukowych.Dlate-
go, by później się zrelaksować,
nieczytamKafki, tylkopowieś-
cikryminalneisensacyjne.Wy-
dajemisię,żegrupaludzi lubią-
cych książki historyczne
i przygodowo-historyczne jest
całkiemspora i do nichkieruję
„Krew Inków”.

Pierwszewydanie „Krwi Inków”
opublikowanow2006 roku
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RozpoczniegoTomaszStańko,
który wykona kolędę „Jezus
malusieńki”. Po nim Monika
Brodka zaprezentuje piosen-
kęJeremiegoPrzybory iJerze-
goWasowskiego „Na całej po-
łaci śnieg”.
„Mizernacicha”i„Gdyślicz-

naPanna”–toutworywybrane
natenniezwykływieczórprzez
zespółBalladyiRomanse.Ame-
rykańska wokalistka Rykarda
ParasolwykonapiosenkęJudy
Garland„HaveYourselfaMerry
Little Christmas” oraz utwór
Johna Lennona i Yoko Ono
„Happy Xmas (War Is Over)”.
Łukasz i IzaLachzaprezentują
„Oh Holy Night” Nat King Co-

le’a i „Piosenkę o dziewczynce
z zapałkami” Artura Rojka,
aSkubas–„Szarąkolędę”i„Pa-
storałkę”.
KatarzynaNosowskawyko-

na natomiast „Kolędę dla nieo-
becnych”ZbigniewaPreisnera,
Trebunie Tutki i Twinkle Bro-
thers – góralską kolędę „Wdu-
sak” oraz utwór „Glory”,Wag-
lewscy – piosenkę „Dwa
podwa”,aPospieszalscy–utwór
„Tak niedaleko doBetlejem”.
W wielkim finale, z udzia-

łemwszystkichartystówbiorą-
cych udział w koncercie, za-
brzmią dźwięki „Poloneza A-
dur”FryderykaChopina,które
płynnie przejdą w jedną z naj-
piękniejszych inajbardziej po-
ruszających polskich kolęd
– „Bóg się rodzi, czyli Pieśń
o narodzeniu Pańskim”.
Widzowiewcałej Polsce zo-

baczą „Kolędę Novą” w telewi-
zyjnej„Dwójce”wWigilię o go-
dzinie 16.45.

MUZYKA.Gwiazdymuzyki,
m.in. Rykarda Parasol, Moni-
ka Brodka i Tomasz Stańko,
zaśpiewają i zagrają kolędy
w krakowskiej Bazylice oo.
Franciszkanów. Koncert od-
będzie się 5 grudnia o godz.
20.30.

Lubię czytać
literaturę popularną
ROZMOWA.MARIUSZWOLLNY, krakowski pisarz, autor powieści historycznych,
o nowymwydaniu swojej książki „Krew Inków”

PAWEŁGZYL

MonikaBrodkazaśpiewa„Nacałej połaci śnieg”
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Zainteresowanie
historią inkaskiej
księżniczki
iukrytego
wNiedzicyskarbu
wzrosło,gdy
dowiedziałemsię,
żewszyscy,którzy
goszukają,nieżyją

Gwiazdymuzyki będą
kolędowaćwKrakowie

Rozmawiał
PAWEŁSTACHNIK

MariuszWollny, „Krew Inków”,
WydawnictwoAlter,Kraków
2012
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