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Genialni od najmłodszych lat

A
lbert Einstein 
mówić nauczył 
się pó9no. Do-
piero po ukoń-
czeniu drugiego 
roku życia za-

czął składać słowa, ale robił to 
tak nieporadnie, że służąca na-
zywała go gamoniem, a rodzina 
bała się, że jest opó9niony w roz-
woju umysłowym. Maria, młod-
sza siostra Alberta, która go 
uwielbiała, wspominała: „Miał 
takie kłopoty z mówieniem, że 
obawiano się, czy zdoła podjąć 
naukę w szkole”. A kiedy podjął 
naukę, to wyleciał ze szkoły.  

Geniusz od dziecka 
Już od około stu lat dość pow-
szechne jest przekonanie, że Ein-
stein, najbardziej twórczy geniusz 
w ostatnich kilku wiekach, był 
dzieckiem mało zdolnym, a na-
wet tępym. Fama niesie, że repe-
tował z powodu matematyki, ale 
ze stanem faktycznym ocena ta-
ka nie ma nic wspólnego, coć 
z mówieniem miał rzeczywiście 
do końca życia problemy. „Ja 
rzadko myślę słowami. Wpadam 
na jakiś pomysł i dopiero potem 
staram się go wyrazić słowami”  
– wyznał w wieku dorosłym.  

Jako dziecko lubił układać bu-
dowle z klocków, a z kart stawiał 

-piętrowe wieże. Nie ulega wąt-
pliwości, że bywał agresywnym 
dzieckiem. Jako pięciolatek rzu-
cił krzesłem w domowego nau-
czyciela, a ze szkoły wyleciał, bo 
buntował się przeciwko bezmyśl-
nemu przyjmowaniu wiedzy. 
Od małego negował każdego 
przełożonego, np. nauczyciela. 
Nie miał jednak kłopotów ze zdo-
bywaniem kolegów, z dziecięcy-
mi przyja9niami.  

Gdy miał  czy  lat i był cho-
ry, ojciec podarował mu kompas. 
Po latach Einstein opowiadał, że 
tajemnicza siła kierująca igłą mag-
netyczną tak go zafascynowała, 
że dostał dreszczy. Zdaniem hi-
storyków nauki, zauroczenie igłą 

kompasu, posłuszną niewidzial-
nemu polu, wpłynęło na to, że Ein-
stein do końca życia pozostał wier-
ny tzw. teoriom polowym, jako 
tym, które najwłaściwiej opisują 
naturę i prawa nią rządzące.  

Od dziecka uczył się gry 
na skrzypcach. Szczególnie ce-
nił Mozarta. Swojemu przyja-
cielowi powiedział, że widział 
w jego muzyce „odbicie piękna 
samego wszechświata”. Uważał, 
że oddaje ona sedno matematy-
ki i fizyki.  

Do szkoły poszedł jako sześ-
ciolatek. Był jedynym Żydem 
wśród  chłopców z jego roczni-
ka, ale na lekcjach religii nie miał 
sobie równych ze znajomości re-
guł katolicyzmu. Jako -latek stał 
się żarliwym wyznawcą judaizmu 
być może na złość areligijnym 

rodzicom , przestrzegając rygo-
rystycznie wszystkich żydowskich 
norm i zakazów, a w dodatku 
komponował hymny sławiące Bo-
ga, które śpiewał w czasie drogi 
do i ze szkoły.  

W szkole zdarzały mu się kło-
poty – z francuskim i nauką na pa-
mięć, np. wierszy i słówek. „Nidy 
nie oblałem matematyki. Przed . 
rokiem życia byłem całkiem do-
bry w rachunku różniczkowym 
i całkowym” – mówił w  r. 
w Princeton, gdy go o to pytano. 
Ludzie, którzy znali Einsteina ja-

ko dziecko wspominali, że nigdy 
nie widzieli go czytającego tzw. 
lekką literaturę. Mając  lat „połk-
nął” -tomową sumę ówczesnej 
wiedzy na poziomie ogólnym 
z nauk przyrodniczo-ścisłych. 
Szczególnie zainteresowała go 
kwestia prędkości światła. Jako 

-latek przeczytał całego Kanta, 
który wydał mu się prosty. Pochła-
niał też innych filozofów, lecz prze-
de wszystkim poznawał matema-
tykę, przez wiele godzin dziennie 
rozwiązując coraz trudniejsze za-
dania . W wieku  lat napisał 
pierwszy artykuł z fizyki teore-
tycznej.  

– Ale choć matematykiem był 
znakomitym, niemal genialnym, 
to fizykiem był absolutnie genial-
nym – ocenia ks. prof. Michał Hel-
ler, kosmolog, fizyk, matematyk, 
a także historyk nauki. 

Euler, Clifford i inni 
– Dzisiejsze podręczniki fizyki 
często powołują się na Newto-
na, co zrozumiałe, lecz więcej 
jest w nich fizyki Eulera – mó-
wi ks. prof. Heller. Leonhard 
Euler - , bazylejczyk, 
jeden z największych matema-
tyków, jako -latek zakończył 
edukację uniwersytecką, pisząc 
pracę magisterską o Newtonie 
i Kartezjuszu, a trzy lata pó9-
niej doktorat na temat rozcho-
dzenia się d9więku. Już jako 
dziecko znał grekę, hebrajski 
i teologię.  

Zanim został matematykiem, 
ojciec szykował go na pastora. 
Na szczęście spotkał Johanna 
Bernoulliego - , który 
sam uważał się, nie bez racji, za naj-
wybitniejszego żyjącego matema-
tyka. Dawał lekcje -letniemu 

Leonhardo wi, ale szybko zrozu-
miał, że uczeń go przewyższa.  

William Clifford -  
był genialnym matematykiem, ale 
zanim zajął się królową nauk, ja-
ko dziecko, poza angielskim, bie-
gle władał francuskim, niemie-
ckim, hiszpańskim, greckim, arab-
skim i sanskrytem. Dla ćwiczenia 
umysłu studiował egipskie hiero-
glify, filozofię, literaturę, teologię, 
stenografię, władał alfabetem 
Morse’a. Jak każde dziecko bawił 
się także np. latawcem, ale jedno-
cześnie szukał sposobu na znale-
zienie równania napięcia linki la-
tawca pod działaniem wiatru.  

W wieku  lat Clifford został 
profesorem matematyki. Być mo-
że bez jego osiągnięć Einstein nie 
miałby szans sformułowania ogól-
nej teorii względności. – A blisko 
jej stworzenia był Henri Poincaré 
(1854-1912), matematyk, fizyk, 
filozof, pisarz. Był też o krok 
od odkrycia szczegółowej teorii 
względności – twierdzi ks. prof. 
Heller. Poincaré to także genial-
ne dziecko. Profesorem na Sor -
bo nie został w wieku  lat. Zresz-
tą w świecie nauk ścisłych genial-
ne dzieci nie są niczym nadzwy-
czajnym. Sporo miejsca zajęłoby 
samo wymienienie nazwisk tych, 
których śmiało można byłoby 
określić takim mianem. W innych 
dziedzinach też ich nie brakowa-
ło i nie brakuje. 

Szachowi geniusze 
Podobnie jak w matematyce i fi-
zyce teoretycznej młody wiek jest 
sprzymierzeńcem szachistów. 
W tej dyscyplinie cudownych 
dzieci nie brak, począwszy 
od Amerykanina Paula Mor -
phy’ego - , nieoficjal-
nego mistrza świata w latach 

- .  
Warto też wymienić Węgier-

kę Judit Polgár ur. w  r., dziś 
na szachowej emeryturze , która 
w wieku  lat została najmłod-
szym arcymistrzem wśród męż-
czyzn, a w świecie kobiet nie mia-
ła sobie równych od . roku życia.  
¹

MŁODZI ZDOLNI a POJUTRZE MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA I PRZY TEJ OKAZJI WARTO UŚWIADOMIĆ SOBIE,  
ILE W DZIEJACH ŚWIATA MIELIŚMY „CUDOWNYCH DZIECI” a NIE MA WŁAŚCIWIE TAKIEJ DZIEDZINY WIEDZY, SZTUKI  
CZY SPORTU, KTÓREJ BY NIE OPANOWALI a NAJTĘŻSZE DZIECIĘCE UMYSŁY, I W WIEKU DOJRZAŁYM, ZADZIWIAŁY ŚWIAT

Więcej – str. 2–3

Jeden z wielu młodych geniuszy w dziejach świata – Wolfgang Amadeusz Mozart. Cenił go inny cudowny młodzian, Albert Einstein
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Jako dziecko lubił 
układać budowle 
z klocków,  
a z kart stawiał  
14-piętrowe wieże
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D
o grona genial-
nych szachi-
stów niewąt-
pliwie zaliczyć 
należy José 
Raúla Capa -

blan kę - , który nau-
czył się grać w szachy jako -la-
tek. Siedem lat pó9niej był mi-
strzem Kuby, przy czym nie po-
święcał się wyłącznie szachom, 
bo równie wielki talent i zacię-
cie zdradzał do brydża, tenisa 
i języków. Do historii przeszedł 
jednak jako szachista. Grał 
od dzieciństwa „lekko”, jakby 
od niechcenia, a przy tym bar-
dzo szybko. Cechowała go nie-
bywała intuicja i niezwykłe wy-
czucie pozycji. Wyjątkowo rzad-
ko przegrywał.  

Przeciwieństwem Capa blan -
ki pod względem zaangażowania 
w szachy był Robert Fischer 

- . Ojca nie znał, a mat-
ka Regina pochodziła z rodziny 
polskich Żydów. Szachy pokaza-
ła mu starsza siostra Joan, gdy 
miał pięć lat. Jako -latek był już 
mistrzem USA, rok pó9niej został 
najmłodszym na świecie arcymi-
strzem. Było to w czasach, gdy ty-
tuł ten wiele znaczył. Porzucił szko-
łę, bo uznał, że stoi mu ona 
na przeszkodzie w zdobyciu tytu-
łu mistrza świata. Nauczył się ro-
syjskiego, bo w ZSRR szachy by-
ły swego rodzaju świecką religią, 
a tamtejsi świetni i bardzo dobrzy 
gracze mogliby utworzyć bata-
lion. Chciał ich pokonać i po kil-
kunastu latach pokonał, zdoby-
wając szachowy tron. 

Michaił Tal -  mi-
strzem świata był tylko przez rok 
i tydzień. Miał opinię cudownego 
dziecka, bo w wieku trzech lat czy-
tał, jako pięciolatek obliczał w pa-
mięci skomplikowane zadania ma-

tematyczne, dysponował znako-
mitą pamięcią i absolutnym słu-
chem muzycznym. I był czas, że 
Fischera gromił wygrał z nim np. 

 w  r. . Naukę w szkole roz-
począł od III klasy, a w . roku ży-
cia podjął studia filologiczne. „Tal 
to jedyny gracz, który nie przeli-
czał wariantów, bo po prostu wi-
dział je na wskroś. Jego mózg pod-
suwał setki fantastycznych kom-
binacji. „Fantazja Tala nie miała 
granic” – tak o geniuszu z Rygi 
napisało inne genialne dziecko  
– Garri Kasparow, z którego tak-
że wyrósł wielki szachista. 

Piłkarze i koszykarz 
Wśród piłkarzy nie brakuje ta-
kich, których talent mocno za-
błysnął w wieku wczesnomło-

dzieńczym. I tak np. Pele w San -
tosie zadebiutował, mając  lat 

 r. , a w reprezentacji Bra-
zylii dwa lata pó9niej. Jego dru-
żyna przegrała z Argentyną, ale 
Pele strzelił gola.  

Włodzimierz Lubański 
w pierwszym meczu w drużynie 
narodowej też trafił do siatki  strze-
lił gola Norwegii w meczu wygra-
nym przez Polskę   r. . 
Lubański miał wtedy  lat i  
dni. Pięć miesięcy wcześniej zdo-
był pierwszą bramkę w I lidze 
obecnej ekstraklasie .  

Lionel Messi w kadetach Bar-
celony zadebiutował jako -la-
tek. Miał  lat i  dni, gdy ro-
zegrał pierwszy mecz w I druży-
nie, ale w spotkaniu towarzyskim. 

Michaił Tal jako 
pięciolatek  
obliczał w pamięci 
zadania 
matematyczne

Włodzimierz Knap 
wlodzimierz.knap@dziennik.krakow.pl

Nadzwyczaj 
utalenowani 
od dziecka
MALI GENIUSZE A CAPABLANCA, TAL, 
FISCHER, KASPAROW, MESSI, LUBAŃSKI, 
JAMES, BACH, MOZART, CHOPIN I INNI...

  CZERWCA 
A KONWERSJA. August II Mocny przeszedł w Wiedniu na katolicyzm. 
Elektor saski był luteraninem, a jego państwo nazywano „twierdzą prote-
stantyzmu”. Starając się o tron polski August zdecydował się jednak 
na konwersję, której dokonał w Wiedniu (cesarz Leopold I popierał jego 
kandydaturę na króla Rzeczypospolitej). Zmiana wyznania władcy wywo-
łała szok w Europie i wśród jego poddanych, ale August zdobył polski tron.

  MAJA 
A TRAMWAJE. Przy okazji otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej 
na ulice Lwowa wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Kursował po tra-
sie: Dworzec - ul. św. Zofii. Lwów był pierwszym polskim miastem, w któ-
rym pojawiły się tramwaje elektryczne, a także pierwszym w monarchii 
austro-węgierskiej (w Wiedniu elektryfikację przeprowadzono w 1897 r.). 
Zajezdnię zbudowano na skrzyżowaniu ulic Pełczyńskiej i Wuleckiej.

– Jak można opisać rangę 
Johna Fitzgeralda Kenne-
dy’go w poczcie amerykań-
skich przywódców? Był 
wielkim prezydentem?  
– J.F. Kennedy, ambitny idealista, 
pragmatyczny polityk, z kilku po-
wodów zajmuje wyjątkowe miej-
sce wśród przywódców Stanów 
Zjednoczonych. Po pierwsze ze 
względu na dramatyczne akcen-
ty jego prezydentury, szczegól-
nie przez kryzysy kubański i ber-
liński oraz śmierć w zamachu. 
Po drugie za zasługi wojenne był 
dowódcą kutra torpedowego 
w czasie II wojny światowej i zo-
stał na nim ranny . Po trzecie z ra-
cji wybitnych osiągnięć i poten-
cjału intelektualnego, o czym ma-
ło kto wie. A także, co istotne, 
z uwagi na niezwykłą pozycję kla-
nu Kennedych w oczach opinii 
publicznej. 
– Czy zasłużył na wielką po-
pularność realnymi osiąg-
nięciami?  
– Na koncie miał sukcesy i po-
rażki. Moim zdaniem te pierw-
sze wyra9nie górują. Z całą pew-
nością Kennedy nie był prezy-
dentem miałkim, choć z perspek-
tywy Kremla przez pewien czas 
taki mógł się wydawać.  
– Sowieci go prowokowali.  
– Tak, a obserwując ich działa-
nia można było odnieść wraże-
nie, że Nikita Chruszczow liczy 
na złamanie pozycji USA. Posta-
wa Kennedy’ego wobec ekspan-
sywnej polityki Związku Sowie-
ckiego była jednak odważna i wy-
magała wielkiej determinacji. 
Jednocześnie był politykiem 
skłonnym do kompromisu w re-
lacjach obu supermocarstw. 
Z jednej strony starał się po-
wstrzymywać agresywne ambi-
cje Kremla, z drugiej – położył 
podwaliny porozumień o kontro-
li zbrojeń poprzez traktat o częś-
ciowym ograniczeniu prób ją-
drowych , które pomogły „ostu-
dzić” niebezpieczną rywalizację 
w rozbudowywaniu arsenałów 
nuklearnych. 
– Najczęściej przywoływa-
nym międzynarodowym 
wątkiem prezydentury 
Kennedy’ego jest kryzys ku-
bański, przezwyciężony po-

przez twarde negocjacje 
z Chruszczowem. Czy to był 
sukces Kennedy’ego?  
– Bez wątpienia, tym bardziej że 
jego autorytet był osłabiony po po-
rażce w Zatoce Świń. Prawdopo-
dobnie po niej w ZSRR ocenio-
ny został jako słaby przywódca, 
któremu opłaca się rzucić wyz-
wanie, mimo że USA dyspono-
wały wtedy ogromną, -krotną, 
ilościową przewagą arsenału nu-
klearnego. ZSRR rozmieścił 
na Kubie pociski średniego i krót-
kiego zasięgu z głowicami nukle-
arnymi, gotowymi do użycia 
sprowadzonymi najpewniej cy-

wilnymi statkami . Te działania 
Moskwy miały duże znaczenie 
dla bilansu sił, przechylając go  
– przy braku reakcji USA – na ko-
rzyść sowiecką. Kennedy’emu, 
dzięki dobrej reakcji wprowa-
dzeniu blokady morskiej i wyt-
rwałej postawie negocjacyjnej , 
udało się jednak przełamać blef 
Chruszczowa i zażegnać kryzys 
grożący wybuchem III wojny 
światowej.  
– Obszarem intensywnej 
rywalizacji supermocarstw 
za prezydentury Kenne-
dy’ego był Berlin, podzielo-
ne Niemcy i rozdarta żela-
zną kurtyną Europa. Jak 
poradził sobie z tymi wyz-
waniami?  
– Na kryzys związany z budową 
muru berlińskiego rozpoczętą 
w  r. przez ZSRR  i gro9bą 
odizolowania zachodniej części 
miasta, administracja Kenne-
dy’ego odpowiedział w sposób 
bardzo zdecydowany, stosując na-
wet gro9bę związaną z taktycz-
nym arsenałem nuklearnym. 
Amerykańska administracja 
wprowadziła też doktrynę ela-
stycznego reagowania, która mia-

ła zapewnić odparcie zagrożeń 
ze strony ZSRR na niższym pozio-
mie niż wojna na pełną skalę, po-
przez m.in. możliwość użycia tak-
tycznej broni nuklearnej i sił kon-
wencjonalnych. Do objęcia przez 
Kennedy’ego prezydentury prze-
waga konwencjonalna ZSRR 
w Europie była miażdżąca.  
– Jednak w okresie rządów 
Kennedy’ego wyścig zbro-
jeń USA – ZSRR nie zapew-
nił Waszyngtonowi wyraź-
nej przewagi.  
– Faktem jest, że rosnące sowie-
ckie nakłady na siły nuklearne 
prowadziły do stanu równowa-
gi strategicznej. Aż do czasu 
ogłoszenia Inicjatywy Obrony 
Strategicznej przez Ronalda Re-
agana w  r. USA wydawały 
się pogodzone z niemożnością 
pokonania ZSRR.  
– Bilans polityki antykomu-
nistycznej ery Kennedy’ego 
nie jest jednoznaczny.  
– Cień na nie rzuciła pó9niejsza 
wojna w Wietnamie, fatalna dla 
USA i wietnamskiej ludności cy-
wilnej.  
– Dlaczego USA poniosły 
klęskę w Wietnamie?  
– Doprowadziło do niej nieefek-
tywne połączenie doktryn ela-
stycznego reagowania z teorią 
domina z okresu rządów Eisen -
howera , zmierzającą do zapo-
biegania scenariuszowi lawino-
wego przechwytywania władzy 
przez blok komunistyczny w ko-
lejnych państwach. W realiach 
trudnej wojny partyzanckiej z dy-
sponującymi rozległym zaple-
czem siłami komunistycznego 
Wietnamu Północnego inter-
wencja doprowadziła do stałe-
go wciągnięcia USA w konflikt 
z fatalnymi dla Waszyn g to nu 
skutkami. Nawet ponad -ty-
sięczny kontyngent wojskowy 
nie zapewnił zwycięstwa, a eska-
lacja konfliktu od czasu incyden-
tu w Zatoce Tonkińskiej  
r., już w erze Lyndona Johnso-
na, doprowadziła do kilkumilio-
nowych ofiar wśród wietnam-
skich cywilów, do czego przy-
czyniły się brutalne pacyfikacje 
prowadzone przez wojska ame-
rykańskie.  
Rozmawiał Włodzimierz Knap

JFK. Ambitny idealista 
i pragmatyczny realista 
ROZMOWA a JOHN FITZGERALD KENNEDY, 35. PREZYDENT 
USA, URODZIŁ SIĘ 29 MAJA 1917 ROKU a NA KONCIE MIAŁ 
I SUKCESY, I PORAŻKI a NIE BYŁ MIAŁKIM POLITYKIEM

2

A Dr Grzegorz 
Nycz, Uniwersy-
tet Pedagogiczny 
w Krakowie, autor 
pracy o polityce 
bezpieczeństwa 
USA po 1945 roku
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W Primera Division zagrał  mie-
sięcy pó9niej. Krótko po ukończe-
niu . roku życia zadebiutował 
w reprezentacji Argentyny.  

-letni dziś koszykarz LeBron 
James w tym tygodniu siódmy raz 
z rzędu rozpocznie walkę o tytuł 
mistrza NBA. Matka miała  lat, 
gdy go urodziła. Ojca nie zna. Choć 
Michael Jordan zapewne był nie-
co lepszym koszykarzem, to nie 
uchodził – jak James – za cudow-
ne dziecko. Tymczasem LeBron 
liczył sobie  lat, gdy ukazało się 
wydanie elitarnego „Sports 
Illustra ted” z jego zdjęciem 
na okładce i dużym tytułem „The 
Chosen One”, czyli „Wybraniec”. 
Nieco wcześniej telewizja ESPN 
po raz pierwszy w historii pokaza-
ła w ogólnokrajowym paśmie 
mecz rozgrywek zasadniczych 
szkół średnich tylko dlatego,  
że grał LeBron.  

Bach, Mozart, Chopin 
Ojcem muzyki naszej epoki jest 
Jan Sebastian Bach - , 
ósme i ostatnie dziecko Marii 
i Johanna Bachów. Jaka jest ta-
jemnica jego geniuszu? Biografo-
wie przypisują to m.in. genetyce, 
bo Jan Sebastian należał do szóste-
go pokolenia muzyków, a od wie-
lu dziesięcioleci inny zawód w tej 
rodzinie był rzadkością.  

Bach chodził do szkoły, w któ-
rej nauka trwała -  godzin dzien-
nie, jedną – dwie godziny prze-
znaczano na odrabianie lekcji, zaś 
na muzykę nie pozostawało wie-
le czasu. Naukę kontynuował w li-
ceum w Ohrdruf, gdzie był wybi-
jającym się uczniem, ale i tam mu-
zyka zajmowała tylko  godziny 
tygodniowo. Musiał wykorzysty-
wać każdą chwilę, a w jego dziecię-
cym mózgu powstawały niezwy-
kłe kompozycje, które wykorzy-
stał w starszym wieku .  

Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta -  określa się mia-
nem „geniusza samorodnego”, 
najbardziej zdumiewającego nie 
tylko w dziejach muzyki, lecz 
w ogóle. Mając cztery lata, zaczął 
komponować, jako sześciolatek 
grał świetnie na fortepianie i nie9-
le na skrzypcach, zaś w wieku  
lat napisał pierwszą operę.  

Nie brakuje też znawców, któ-
rzy są przekonani, iż najczyst-
szym muzycznym geniuszem był 
nie Mozart czy Bach, lecz Fry-
deryk Chopin - . 
Na przełomie czwartego i piąte-
go roku życia rozpoczął naukę 
gry na fortepianie, a przed ukoń-
czeniem siódmego miał już 
na koncie kilka drobnych kom-
pozycji. Ośmioletniego Fryde-
ryka słuchały warszawskie eli-
ty. Gdy był dzieckiem, podziwia-
no też jego talent literacki i ma-
larski.  
¹

  MAJA 
A POKÓJ. W Londynie zawarto układ pokojowy kończący I wojnę bał-
kańską. W 1912 r. Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra zawiązały sojusz 
skierowany przeciwko Turcji, a następnie zaatakowały ją. Słabsza li-
czebnie armia turecka została pobita, a Turcy poprosili o rozejm. Roko-
wania pokojowe toczyły się w Londynie. Turcja poniosła duże straty te-
rytorialne na rzecz sąsiadów.

  CZERWCA 
A BITWA. Zakończyła się bitwa jutlandzka między flotami niemiecką 
i brytyjską. Starło się w niej 250 okrętów różnych typów, na których słu-
żyło około 105 tys. osób. W zaciętej dwudniowej bitwie w pobliżu Półwy-
spu Jutlandzkiego zatonęło 14 okrętów brytyjskich i 11 niemieckich. 
Żadna ze stron nie zdobyła strategicznej przewagi, ale obie ogłosiły 
swoje zwycięstwo. Była to największa bitwa morska I wojny światowej.

J
eszcze nie tak dawno 
w samym sercu Kra-
kowa, nieopodal wie-
ży ratuszowej, Maria-
ckiego kościoła i Su-
kiennic, można było 

zanurzyć się w książkowy żywioł. 
I wcale nie chodzi o odległe cza-
sy, gdy pod kościołem św. Wojcie-
cha na klientów czyhali żydow-
scy księgarze. Nie chodzi o cza-
sy wspominane przez Karola 
Estreichera w przeuroczej książ-
ce „Nie od razu Kraków zbudo-
wano”, czasy wspaniałych, często 
też żydowskich, antykwariuszy, 
takich jak Himmelblau.  

Nie chodzi nawet o czasy opi-
sywane przez Jana Kurczaba: 
„Dziwna to była ulica, tajemni-
cza, zaczarowana... We wszyst-
kich domach, w starych, wąskich, 
ponurych kamienicach (...) gnieź-
dziły się antykwariaty. W niewia-
rygodnie ciasnych sklepikach, 
w bramach, podwórzach, w ny-
żach i zagłębieniach korytarzy, 
wszędzie gdzie udało się ustawić 
kilka półek, leżały stosy książek. 
(...) Kartoteki tych niezliczonych 

tomów, tomików, broszur, mieści-
ły się w mózgach sprzedawców. 
Aż dziw zbierał, gdy taki wychud-
ły i zazwyczaj brodaty typ, zapy-
tany o jakiś dawno zapomniany 
tytuł, znikał w czeluściach swej 
nory, aby po długiej chwili wrócić 
z nieprawdopodobnie zakurzo-
nym egzemplarzem w ręku. Był 
to sprzedawca z prawdziwego, 
antykwaria to we go zdarzenia. 
Od najmłodszego berbecia uczył 
się tajemnej wiedzy od swojego oj-
ca, który przekazywał mu do-
świadczenia dziadka”.  

Mowa oczywiście o ulicy Szpi-
talnej. Odgrzewałem sobie nie-
dawno jedną ze swych ulubionych 
lektur, „Pluton z Dzikiej Łąki” Mi-
chała Rusinka. Jedna z występu-
jących tam postaci, gimnazjalny 
profesor, pół dnia wędruje od an-
tykwariatu do antykwariatu, 
a właściciel każdego – to Taffet. 
Mój Boże, jeszcze ja we wczesnej 
młodości, a może raczej w pó9-
nym dzieciństwie, odwiedzałem 
Szaję Taffeta ostatniego z żydow-
skich antykwariuszy Krakowa. 
Wysoki, nosaty, nas, smarkaczy, 

traktował niechętnie, jak intru-
zów. Kiedy przyniosło mu się jakąś 
książczynę, brał ją do ręki niechęt-
nie, krzywił się i mówił: „Co mi tu 
kawaler przyniósł? Przecież to nic 
nie warte”. A gdy się coś znalazło 
na półce, ożywiał się natychmiast: 
„Kawaler znalazł bardzo ciekawą 
książkę, ale to jest bardzo droga 
książka”. Wymiotła go z Krako-
wa, z Polski, po mar cowa fala emi-
grantów. W Tel Awiwie nie zało-
żył już antykwariatu, trudno było 
konkurować z potężnym Edmun-
dem Neusteinem. Chodził więc 
pan Szaja po bardzo polskim wów-
czas Tel Awiwie, w kieszeniach 
płaszcza nosił polskie książki  
– tak jak jego przodkowie, domo-
krążni żydowscy księgarze.  

Nawet nie o te czasy mi cho-
dzi, ale o ostatnie lata. Kiedyś 
do Rynku dochodziłem Wiślną, 
a tam odwiedzałem księgarnię. 
Dziś w tym miejscu można kupić 
kosmetyki. Dalej – „Kamena”, 
a pó9niej, gdy książki powróciły 
po przerwie – „Kięgarnia Spis -
ka”. Pani Grażyna wraz z koleżan-
kami dbała o nas, piszących o Kra-
kowie. Wszelkie cracoviana były 
pięknie eksponowane. I co? 
I na wystawie smuci się Albert 
Ein stein, który wygląda jak wyp-
chany, ale jest zrobiony z wosku. 

Kto jeszcze pamięta księgar-
nię przy A-B? Może nie wypada 
o niej pisać. Może lepiej nie przy-
znawać się do kupowania w niej 
książek, bo przeważnie były to 
książki radzieckie, a więc wyso-
ce podejrzane. I nie wiem, czy us-
prawiedliwia mnie fakt, iż kupo-
wałem tam także albumy poświę-
cone malarstwu – drukowano je 
przecież w NRD... 

A księgarnia, przytulna, z an-
tresolą, na placu Mariackim? 
A księgarnia w kamienicy Het-
mańskiej, odwieczna, niegdyś 
Friedleina?  

Wszystkie przepadały. Jeszcze 
przy św. Jana żyje antykwariat cią-
gle z nazwiskiem Kamińskiego 
na szyldzie. Jeszcze trwa księgar-
nia muzyczna, ale jednocześnie 
kawiarnia, przy A-B. Jeszcze żyje 
arcyksięgarnia Matrasa, ciągle 
nazywana księgarnią Gebethnera 
i Wolffa. Jeszcze... ¹ 
Andrzej Kozioł

Jeszcze niedawno
KSIĘGARNIE A KIEDYŚ SZPITALNA BYŁA ULICĄ NIEZWYKŁĄ 
A W 1968 ROKU WYJECHAŁ STAMTĄD OSTATNI ŻYDOWSKI 
ANTYKWARIUSZ A KSIĄŻKI PRZEGRAŁY Z KOSMETYKAMI

Zadziwiali świat już mając 
zaledwie kilka lat. Ale także 
w wieku dojrzałym osiągnęli 

prawdziwe mistrzostwo 
w swoim fachu. Oto niektórzy  

z młodych geniuszy:  
 

1. Polski kompozytor  
i pianista  

Fryderyk Chopin. 
 

2. Niemiecki fizyk  
żydowskiego pochodzenia  

 Albert Einstein. 
 

3. Amerykański szachista  
Robert Fischer. 

 
4. Argentyński piłkarz  

Lionel Messi

1

Przed nieistniejącym dziś antykwariatem Taffeta przy ul. Szpitalnej 
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P
o kompromitują-
cych klęskach po-
niesionych w bi-
twach pod Żółtymi 
Wodami, Kor su -
niem i Pi ław ca mi, 

Rzeczpospolita zdobyła się na mi-
litarny wysiłek i w  r. pobiła 
zbuntowane siły kozackie w wiel-
kim starciu pod Beres tecz kiem. 
Zwycięstwo nie zostało jednak 
wykorzystane. Pospolite ruszenie 
rozeszło się do domów, mimo że 
rebelia nie była stłumiona, 
a Chmielnicki szybko odbudował 
armię.  

Przywódca powstania począt-
kowo myślał jedynie o uzyskaniu 
dla Ukrainy jakiejś autonomii 
w ramach Rzeczypospolitej, ale 
gdy dostrzegł słabość Warszawy, 
zamarzył o stworzeniu niezależ-
nego państwa. Krokiem ku temu 
miało być podporządkowanie so-
bie sąsiadującej z Polską Mołdawii. 
Chmielnicki chciał ożenić swoje-
go syna Tymofieja z córką tamtej-
szego hospodara. W tym celu 
w  r. armia kozacka i wspiera-
jący ją Tatarzy ruszyli do Mołda-
wii. Drogę postanowił zastąpić im 
hetman polny koronny Marcin 
Kalinowski. Z  tys. żołnierzy za-
jął dawny obóz na uroczysku 
Batoh nad rzeką Boh. Nie był jed-
nak dobrym dowódcą. Aspirował 
do roli wybitnego wodza, ale bra-
kowało mu talentu.  

Kalinowski popełnił szereg 
błędów  nie zmobilizował wszyst-
kich sił, nie ufortyfikował obo-
zu i nie przeprowadził należyte-
go rozpoznania. Mimo to pierw-
szy dzień bitwy pod Batohem 
przebiegł pomyślnie dla strony 
polskiej – nasza jazda odparła 
Tatarów. Dla doświadczonych 
żołnierzy było jednak jasne, że 
przewaga jest po stronie Chmiel -
nic kie go. 

W nocy z  na  czerwca w na-
miocie Kalinowskiego odbyła się 
narada starszyzny wojskowej. 
Zygmunt Przyjemski, dowódca 
artylerii, żołnierz o dużym do-
świadczeniu, zaproponował, by 
hetman z kawalerią wyszedł 
z obozu, dotarł do Kamieńca Po-
dolskiego i tam organizował od-
siecz. Przyjemski zaś z piechotą 
i artylerią zmniejszy obóz, ufor-
tyfikuje go i będzie się bronił aż 
do skutku. Plan był dobry, ale 

Kalinowski, uniesiony ambicją, 
odrzucił go.  

Drugiego dnia obóz zaatako-
wali z dwóch stron Tatarzy i Ko-
zacy. Walka była zacięta, lecz część 
polskich chorągwi – z powodu 
nieotrzymania żołdu i niechęci 
do hetmana – zbuntowała się i usi-
łowała opuścić obóz. Widząc to, 
Kalinowski rozkazał piechocie 
otworzyć ogień do buntowników. 
Ogólne zamieszanie spotęgował 
jeszcze pożar stogów siana, zapa-
lonych płonącymi strzałami przez 
Tatarów. Wszystko to wykorzy-
stali Kozacy, którzy ruszyli do ge-
neralnego szturmu. Obóz został 
zdobyty, bitwa była przegrana. 
Sam Kalinowski zginął w walce, 
próbując odbić syna schwytane-
go przez Tatarów.  

Do niewoli dostało się ,  tys. 
polskich żołnierzy. Byli to w więk-
szości szlachetnie urodzeni wete-
rani wcześniejszych wojen. Ta-
tarzy zwietrzyli szansę na wyso-
kie okupy, ale Chmielnicki miał 
inne plany wobec jeńców. Zło-
tem i obietnicami przekonał do-
wódców tatarskich do wydania 
Polaków, a następnie rozkazał 
wymordować jeńców. Rze9 roz-
poczęła się  czerwca. Skrępo-
wanych Polaków wprowadzano 
na plac, a tam Tatarzy nogajscy 
podrzynali im gardła, ścinali gło-
wy lub zakłuwali pikami. Zabój-
stwa odbywały się na oczach po-
zostałych jeńców czekających 
na swoją kolej. 

„Zabijano tedy niektórych 
od razu, niektórych powoli pod-

ług upodobania i fantazyi mor-
derców, wielu nadstawiało swe 
gardła pod ostrzejszy miecz aby 
nie cierpieć dłużej, męczeni po-
woli prosili o silniejsze razy” – na-
pisał ks. Jan Józefowicz w „Kro-
nice miasta Lwowa”. 

Mordy trwały dwa dni, ciał 
nie grzebano. Zabito ,  tys. jeń-
ców. Garść Polaków ukryli 
w swym obozie Tatarzy krymscy, 
liczący na okup. Wśród zabitych 
znale9li się m.in. syn hetmana 
Samuel Kalinowski, generał ar-
tylerii Przy jem ski, Marek Sobie-
ski, brat przyszłego króla Polski 
i wielu innych. Kwiat rycerstwa 
Rzeczypospolitej.  

Dlaczego Chmielnicki zdecy-
dował się na tak drastyczny 
krok? Historycy wyliczają kilka 
możliwych powodów  chciał poz-
bawić Polskę żołnierskiej elity, 
być może chciał zemścić się 
za niedawną klęskę pod Beres -
tecz kiem, a wreszcie – okazując 
okrucieństwo – odzyskiwał pre-
stiż wśród Kozaków. Od czasu 
do czasu pojawiały się bowiem 
pogłoski, że tak naprawdę szuka 
ugody z Lachami.  

Masakra pod Batohem na-
zywana jest niekiedy staropol-
skim Katyniem. Zabitych tam 
żołnierzy zabrakło pó9niej 
w kolejnych wojnach prowa-
dzonych przez Polskę. Podob-
no kości zamordowanych 
do dziś znajdywane są na uro-
czysku nad Bohem.  
Paweł Stachnik 
¹

Rzeź polskich jeńców po bitwie pod Batohem. Rycina z XVIII wieku

Sarmacki Katyń
1-2 CZERWCA 1652 A POD BATOHEM NA UKRAINIE KOZACY 
I TATARZY ZADAJĄ KLĘSKĘ ARMII KORONNEJ A PO BITWIE 
CHMIELNICKI KAŻE ZABIĆ 3,5 TYSIĄCA POLSKICH JEŃCÓW

  CZERWCA 
A PŁYTA. Ukazał się album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” 
grupy The Beatles. Znalazły się na nim m.in. takie przebojowe piosenki, 
jak: „With a Little Help from My Friends”, „Lucy in the Sky with Diamonds” 
i „When I’m Sixty-Four”. Krążek trafił na pierwsze miejsce listy 500 albu-
mów wszech czasów dwutygodnika „Rolling Stone” i był uznawany 
za najważniejszą płytę koncepcyjną w historii.

  CZERWCA 
A MASAKRA. Na placu Tian’anmen w Pekinie wojsko zmasakrowało doma-
gających się demokracji studentów. Od 15 kwietnia studenci i popierający ich 
robotnicy demonstrowali żądając reform politycznych, demokratyzacji i wal-
ki z korupcją. Chińskie kierownictwo zdecydowało się na siłowe rozwiązanie: 
w nocy z 3 na 4 czerwca wojsko przy pomocy czołgów i ognia z broni maszy-
nowej rozpędziło zgromadzenie. Zginęło od kilkuset do 2600 osób.

Smutek Wesołej

Leszek Mazan 
dziennikarz, krakauerolog i szwejkolog

kwietnia  r., uciekając przed smrodem mięsnych jatek 
i bliskością cmentarza przy kościele Mariackim, krakowski 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz niektóre inne szpitale 

przeprowadziły się na zielone przedmieście Wesoła. Na chorych 
czekało  łóżek  przy  mogli uczyć się studenci medycyny. Kli-
nika chorób wewnętrznych zaanektowała łóżek , chirurgiczna , 
położnictwo . Na tym ostatnim oddziale  kwietnia  r. profe-
sor, asystenci i położne jako pierwsi na świecie usłyszeli dochodzący 
z łona matki krzyk nienarodzonego dziecka.  
Ileż takich opowieści – niecodziennych, tragicznych, makabrycz-
nych zwłaszcza dla laików  krążyło po Wesołej, po Kopernika, Bo-
tanicznej czy Grzegórzeckiej! Piszę w czasie przeszłym, bo znające 
je ostatnie pokolenia odchodzą dziarskim marszem dalej, hen, 
na Rakowice. A wszystko wskazuje, że pokolenie obecne, przeno-
sząc się wraz klinikami do Prokocimia zostawi na legendarnym 
miejscu urodzin polskiej medycyny stare, zakurzone, najczęściej 
nieznane sobie historie. Przypomnijmy niektóre… 
Oto rok 1847. Znakomity położnik prof. Maurycy Madurowicz po-
pełnia niewybaczalny nietakt  wezwany do wcześniejszego porodu 
przebywającej w Krakowie arcyksiężniczki Izabeli Habsburg bieg-
nie nie w przewidzianym przez etykietę dworską fraku, lecz w zwy-
czajnym surducie. Zawrócony przez lokaja woła  – Jeśli chcecie frak, 
to przyślę wam osła we fraku! I posyła asystenta, dr. Henryka Jorda-
na, który wkrótce zwany będzie „Bocianem Habsburgów”.  
Rok 1880. Profesor medycyny UJ Józef Majer wydaje książkę „O 
stuletnim życiu w krajach polskich”, według której najstarsza Pol-
ka, Łucja Uczcikówna, zmarła przed pięcioma laty w wieku  lat.  
16 lipca 1898. Wezwany z Wrocławia w Krakowie żaden z lekarzy 
nie odważył się stanąć przy stole  jeden z najsłynniejszych chirur-
gów Europy prof. Jan Mikulicz-Radecki otwiera jamę brzuszną 
krakowskiej sławy medycznej prof. Alfreda Obalińskiego kamica 
żółciowa . Skalpel mistrza myli drogę  na skutek uszkodzenia żyły 
wrotnej lub tętnicy wątrobowej dochodzi do masywnego krwoto-
ku. – Herrgott! Meine Klemmen! – krzyczy chirurg i błyskawicznie 
sięga do kieszeni fraka po przywiezione z Wrocławia klemy włas-
nej konstrukcji. Nie znajduje. Zapomniał. Miejscowym sprzętem 
nie bardzo umie się posługiwać. Mimo to trzęsącymi rękami zapi-
na klemy i zaszywa jamę brzuszną nie zszywając przeciętej tętnicy. 
Na drugi dzień rano Obaliński umiera. 
25 maja 1913. W wieku  lat samobójstwo popełnia prof. Adam 
Bochenek, jeden z najwybitniejszych anatomów, antropologów i zo-
ologów polskich, autor wielokrotnie wznawianego podręcznika 
„Anatomia człowieka”. W stanie silnej depresji trwała reorganiza-
cja wydziału i bał się odsunięcia od pracy naukowej  wstrzykuje so-
bie w żyły  cm sześciennych krwi pobranej z ludzkich zwłok 
i umiera zakażony „nadpsutą krwią” według innych wersji używa 
jadu trupiego lub substancji do konserwacji preparatów anatomicz-
nych . Jedna z legend ul. Kopernika mówi, że profesor do ostatnich 
chwil życia spisywał relację z odczuć towarzyszących umieraniu.  
26 kwietnia 1939. Detonacja w szpitalu św. Łazarza  pali się hiper -
baryczna komora gazowa, w której badano zachowanie się organi-
zmu ludzkiego w atmosferze zawierającej aż  proc. tlenu. Na miej-
scu giną lekarze  Zbigniew Ścisłowski  l.  i Jerzy Oszacki  l. . 
Trzeci lekarz, trzydziestoletni Jan Oremus umiera dwie godziny 
pó9niej. Przyczyna wybuchu nie jest do dziś ustalona, prawdopo-
dobnie któryś z lekarzy po jednym został tylko zegarek  zapalił pa-
pierosa na miejscu tragedii odnaleziono munsztuk ustnika . 
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A 30 maja. Towarzystwo Miłoś-
ników Historii i Zabytków Kra-
kowa. Prof. Ewa Cho jecka: „Kraków 
i Śląsk – nieodrobiona lekcja dialo-
gu?”. Ul. św. Jana 12, godz. 17.15.  
A 30 maja. ŚOK. „Lwów – Łycza -
ków środkowy – centrum”. Slajdy 
i promocja książki Przemysława 
Włodka. Ul. Mikołajska 1, godz. 18.  
A 31 maja. Pałac Ciołka. Wykład 
dr. hab. Marka Walczaka „Malar-
stwo tablicowe w Krakowie”.  
Ul. Kanonicza 17, godz. 18.  
A 1 czerwca. Dom Zwierzynie-
cki. Wykład Marii Lempart „Zwie-
rzyniec dla dorosłych: Jak ugryźć 
Lajkonika czyli o tradycji słów kilka”. 
Ul. Królowej Jadwigi 41, godz. 17.  
A 2 czerwca. Muzeum Czarto-
ryskich. „Najcenniejsze. Kolekcja 
Książąt Czartoryskich”. Arsenał,  
ul. Pijarska 17, godz. 16.30.  
A 3 czerwca. MHK. Wykład prof. 
Andrzeja Karpińskiego „Dawne cho-
roby, epidemie i sposoby ich zwal-
czania”. Pałac Krzysztofory, Rynek 
Gł. 35, godz. 16.30.  
A 4 czerwca. Muzeum PRL-u. 
Piknik rodzinny z PRL-owskimi gra-
mi i zabawami, Os. Centrum E1, 
godz. 10-17.  
A 5 czerwca. MHK. Wernisaż wy-
stawy „Kraków – Budapeszt. 
Na wspólnej drodze”. Pałac 
Krzysztofory, Rynek Gł. 35, godz. 18.

SPOTKANIA

Centrum Edukacyjne IPN 
w Krakowie (ul. Duna jew -
skiego 8). Regionalny Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej w Kra-
kowie, Ośrodek Myśli Politycznej 
i Oddział IPN zapraszają na konfe-
rencję „Polityka historyczna  
– aspekty międzynarodowe”.  
A 31 maja 2017. Godz. 16 otwarcie 
konferencji – dr hab. Filip Musiał, dy-
rektor IPN w Krakowie. A Panel I, 
godz. 16.10-17.40 – „Kluczowe wyz-
wania polskiej polityki historycznej 
w wymiarze międzynarodowym”. 
Moderator dr Katarzyna Korze niew -
ska, Ośrodek Myśli Politycznej 
A Panel II, godz. 18-19.45 – „Narra-
cja muzealna jako element polityki 
historycznej o znaczeniu międzyna-
rodowym”. Moderator dr Michał 
Wenklar, IPN w Krakowie.  
Więcej: krakow.ipn.gov.pl  
www.facebook.com/IPNKrakow 


