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Powstanie styczniowe inaczej: sycylijska opowieść 
o polsko-włoskim braterstwie broni  
i tragicznej historii oddziału generała Francesca Nulla

Vito Catalano, La sciabola spezzata, Rubbettino,  
Sovenia Mannelli 2013, ss. 140.

Vito Catalano należy do grona młodych pisarzy włoskich realizują-
cych się w gatunku powieści historycznej. Jest to jego trzecia powieść 
(pierwsza, L’orma del lupo, debiut literacki, została opublikowana przez 
rzymskiego wydawcę Avagliano w 2010 r.) osnuta na kanwie wyda-
rzeń historycznych, tym razem nie sycylijskich, lecz polskich, oparta 
na wnikliwych badaniach źródłowych. Materiał narracyjny pochodzi 
więc głównie z archiwów polskich, a inspiracją, jak twierdzi sam autor, 
była lektura dzieł Żeromskiego. Wykorzystane zostały także świadec-
twa młodych żołnierzy generała Francesca Nulla, uczestników wypra-
wy do Polski, której celem było dołączenie do heroicznie walczących 
w roku 1863 powstańców. Książka była po raz pierwszy prezentowana 
w Bergamo 12 maja 2013 r., tydzień po oficjalnych obchodach roczni-
cy śmierci Nulla na polskiej ziemi, które odbyły się w jego rodzinnym 
mieście wokół poświęconego mu pomnika i w których miałam zaszczyt 
uczestniczyć.
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Catalano, od ponad sześciu lat mieszkający na stałe w Polsce, nie 
tylko przestudiował źródła historyczne, lecz także kilkakrotnie udał się 
na miejsce walk, przede wszystkim starając się zapoznać z topografią te-
renów wokół Olkusza i Krzykawki, miejsca, gdzie Nullo zginął 5 maja 
i skąd zaczęła się prawdziwa odyseja jego żołnierzy. Chodziło także 
o odtworzenie zjawisk naturalnych, pogodowych, obserwację przyro-
dy, by jak najrzetelniej wprowadzić czytelnika w klimat ówczesnych 
realiów. Powieść ma charakter intergatunkowy, gdyż narracja pierwszo-
osobowa stwarza pozór piśmiennictwa autobiograficznego w kontek-
ście historycznym. Jej treść stanowią losy jedynego Sycylijczyka spo-
śród ochotników, który w sposób szczególny zaznacza swoją odrębność 
regionalną, z nostalgią wspominając miejsca dzieciństwa, odwołując się 
chwilami do legend i folkloru swojej ziemi.

Narracja pierwszoosobowa sprzyja zatopieniu się w świat własnego 
„ja”, skłania do autorefleksji, co nadaje jej osobisty, naturalny wymiar. 
Jest więc wiele współczesności w dramatycznych losach bohatera, któ-
ry, przybywając z daleka, czyni w jakże ekstremalnych warunkach wła-
sne obserwacje, ocenia ludzi, stroniąc konsekwentnie od stereotypów. 
Charakter Polaków, ich reakcje w sytuacjach maksymalnego zagrożenia 
życia to oczywiście fikcja literacka, lecz zachowania codzienne, skłon-
ność do marzycielstwa, gotowość niesienia pomocy, fatalizm przepla-
tany optymizmem i radością życia to wnioski z dłuższego przebywania 
autora w naszym kraju i zdystansowanego spojrzenia na nasze narodo-
we cechy i realia. W powieści pojawiają się, jak to najczęściej bywa, 
typy skrajnie przeciwne, od wielkiego serca i mocy sprawczej patriotów 
poprzez charaktery przeciętne, po szpiegów i donosicieli, zawsze jednak 
wyśmienicie wyeksponowane zostają ich cechy wiodące dzięki umiejęt-
nemu kreśleniu portretów ludzkich i dbałości o szczegóły opisowe. 

Choć akcja płynie wartko w gonitwie wydarzeń i trudno oderwać 
się od lektury, by poobserwować bliżej zarówno Polaków, jak i tych 
kilkunastu Włochów na czele z głównym bohaterem, Antonio Calandą, 
czytelnik ma świadomość, że dostał do ręki jasny przekaz nie tylko hi-
storyczny, lecz także psychologiczny, co potwierdza jedynie sprawność 
ekspresyjną młodego pisarza.



Powstanie styczniowe inaczej: sycylijska opowieść... 527

Sama wyprawa Nulla i jego ochotników (nazywanych też Legią 
Włoską) do złudzenia przypomina działania słynnego Legionu Mickie-
wicza, który miał ratować z opresji patriotów mediolańskich zwycięsko 
walczących w marcu 1848 r., a potem, by móc zwycięstwo utrzymać, 
wysyłających apele o pomoc. Inne były realia mediolańskie, inna dia-
metralnie sytuacja powstańców polskich w 1863 r. Podobna była jedy-
nie liczebność „oddziałów” i cel, jaki im przyświecał: braterstwo broni. 
Na apel bowiem Mediolańczyków odpowiedział Mickiewicz, przyby-
wając z 11 ochotnikami, a w 1863 r. do Polski przybył Francesco Nullo 
z 18 żołnierzami, zaprawionymi już w boju w szeregach Garibaldiego 
na Sycylii. Powieść podnosi więc niesłychanie ważny fragment wspól-
nej historii Polaków i Włochów z okresu Risorgimenta: solidarność 
i wzajemną pomoc militarną w czasie walk Włochów o zjednoczenie 
i Polaków o przywrócenie im prawa do własnego państwa, które straci-
li definitywnie w 1795 r. Na samym początku powieści, gdy Calandra 
trafia do polskiej rodziny Trendaków, dowiaduje się, że pan domu to 
były żołnierz, uczestnik I wojny o niepodległość we Włoszech z 1848 r. 
(z czasem Legion Mickiewicza zmienił się w regularne oddziały polskie 
liczące ponad 100 żołnierzy, którzy wzięli udział w najważniejszych bi-
twach pierwszej fazy wojny niepodległościowej). Wspólnota ideałów 
wolnościowych to pomost łączący oba narody, wzajemną sympatię czu-
je się na wszystkich kartkach książki. 

Powieść porywa od pierwszej do ostatniej strony, polska „przygoda” 
młodego Sycylijczyka, podjęta w myśl najszlachetniejszych ideałów, 
została ukazana w sposób niesłychanie wciągający, między innymi ze 
względu na dwa wątki miłosne nakreślone lekko i finezyjnie. A prze-
cież z góry wiemy, jak skończy się ta wyprawa; historia nam przeka-
zała, kto zginął, kto otrzymał wyrok zsyłki na Syberię, komu udało się 
zbiec, a kto, jak główny bohater, został skazany na śmierć i rozstrzelany 
w warszawskiej cytadeli. 

Gdy wyrok już zapadł, młody bohater spieszy się, by przed egzeku-
cją przekazać zaprzyjaźnionemu z nim hrabiemu Borkowskiemu swoje 
notatki, pamiętnik spisywany naprędce w czasie krótkiego, lecz jakże 
dramatycznego epizodu w swoim życiu. Chce, aby jego słowo pisane 
przetrwało dla przyszłych pokoleń: to, co łączy narody, to historia i li-
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teratura, otwierające przestrzeń wzajemnego poznania i zrozumienia. 
I tak właśnie odbieramy główne przesłanie powieści, czytając w zakoń-
czeniu: 

Ogni volta che sento risuonare dei passi nel corridoio ho un sobbalzo. Di 
solito è la sentinella che fa il suo giro; qualche volta il rumore di una por-
ta che si apre, delle voci sommesse e i piedi di più persone mi avvertono 
di una nuova esecuzione. Ho vissuto gli ultimi giorni con il timore che, per 
qualche ragione, la mia condanna a morte venisse eseguita in anticipo. Non 
voglio morire senza aver terminato di scrivere, ma ormai è finita. Domattina 
è il mio turno, lo so. La notte scende sulla cittadella di Varsavia. Fra pochi 
minuti incontrerò Borkowski. La mia storia si conclude: mi tremano le mani 
e ho il viso bagnato dal sudore della morte (s. 140)1. 

Zamiłowanie do historii to być może dziedzictwo pisarstwa wiel-
kiego dziadka Vita Catalana, Leonarda Sciascii, jednak tak wnikliwe 
przestudiowanie tego jakże porywającego powieściowo fragmentu hi-
storii Polski czyni młodego pisarza nad wyraz oryginalnym. Na uwagę 
zasługuje też język powieści: lekki, przystępny, choć nie stroniący od 
poetyki, szczególnie w zręcznie kreślonych fragmentach opisowych. 
Książka zasługuje w pełni na jak najszybsze przełożenie jej na język 
polski i przekazanie jej do rąk polskim czytelnikom.

 1 „Za każdym razem, gdy słyszę stukot kroków na korytarzu, zrywam się na 
równe nogi. Najczęściej to strażnik na obchodzie; czasem to drzwi, które się otwierają, 
przytłumione głosy i kroki kilku osób na korytarzu informują mnie, że będzie nowa 
egzekucja. Ostatnie dni przeżywałem w strachu, że z jakiegoś powodu przyspieszą 
wykonanie mojej kary śmierci. Nie chcę umrzeć, nie skończywszy pisać, ale udało się, 
skończyłem. Jutro jest moja kolej, wiem o tym. Zapada noc nad warszawską cytadelą. 
Za kilka minut spotkam się z Borkowskim. Moja opowieść się kończy: trzęsą mi się 
ręce, czuję na twarzy pot śmiertelny” (tłum. A. T.-K.). 


