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pisząpiszą
wierszem…

Recenzent
tomu:
prof. zw.,
dr hab. Wanda
Laszczak Opolskiego
Słowo
wstępne
Marszałka
Województwa

rzycka
Projekt okładki: dr Anna Krzywicka-Ustrzycka
ocztówki trzech ulubionych
Na okładce
miast
publikacji
autora wykorzystano pocztówki trzech ulubionych miast autora
Opole (własność K.W.).
wierszy:
Wenecja, Stanisławów, Opole (własność K.W.).
Szanowni Państwo,

nie ulega wątpliwości, że działalność artystyczna przedstawicieli środowisk
pole
Autor wierszy: Kazimierz Wasilewski, Opole
kresowych
stanowi
wyjątkową
dla kultury dzisiejszej
Opolszczyzny.
-Ustrzycka, Uniwersytet
Redaktor
Opolski,
naukowy:
Instytut
dr Anna wartość
Krzywicka-Ustrzycka,
Uniwersytet
Opolski, Instytut
: anna.krzywicka@wp.pl
Slawistyki,
tel.
608-880-371,
mail:
anna.krzywicka@wp.pl
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu niezliczonych miłośników tradycji kresowych,
ka-Kwiatosz
Korekta językowa: mgr Urszula Krzywicka-Kwiatosz
którzy od wielu lat troszczą się o upamiętnianie dziedzictwa kulturowego Kresów
Wschodnich, tradycja ta jest ciągle żywa i obecna w naszym regionie. W związku
z tym, że znaczna liczba mieszkańców województwa opolskiego posiada korzenie
kresowe, wspomaganie działań mających na celu pogłębianie i utrwalanie wiedzy
o dziejach i kulturze tego obszaru jest dziś zadaniem szczególnej wagi.
Samorząd Województwa Opolskiego od lat wspiera przedsięwzięcia mające
na celu podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i pamięć o Kresach
Południowo-Wschodnich.
Ważnym
elementem tych działań są organizowane
Partner publikacji:
Opolski

przez Samorząd
Województwa
coroczne zgromadzenia wspólnoty dawnych
Oddział
Wojewódzki

mieszkańców
tych ziem i Współpracy
ich potomków – Opolskie Dni Kresowe, będące
Stowarzyszenia
doskonałą okazją
do uroczystego spotkania przedstawicieli stowarzyszeń
Polska-Wschód
kresowych. Dużą wagę posiadają również działania mające na celu wspomaganie
organizacyjne i finansowe inicjatyw realizowanych przez środowiska kresowe –
ISBN 978-83-63554-07-1

publikacji, konferencji naukowych, wystaw, wydarzeń artystycznych etc. Dzięki

tym Wiersze
przedsięwzięciom
otrzymują
wyjątkową
u przepisali studenci
Instytutu
z rękopisu
Slawistykidomieszkańcy
niniejszego Opolszczyzny
tomu przepisali studenci
Instytutu
Slawistyki
ziękowaniach na stronieUniwersytetu
6).
Opolskiego (szczegóły w podziękowaniach na stronie 6).
możliwość poznania historycznej i duchowej przestrzeni współtworzącej
tożsamość dzisiejszej Opolszczyzny.
Wydawnictwo
i Drukarnia
Krzyża
Z tym większą
radościąŚwiętego
przywitać
należy ukazanie się trzeciego już tomu
ul. Katedralna 8A 45-007 Opole

serii poetyckiej „Kresowianie piszą wierszem…” redagowanej przez dr Annę
Krzywicką-Ustrzycką. Trafiający do rąk czytelników tom wierszy Kazimierza

sze Kazimierza Wasilewskiego,
Kresowianie
pod piszą
red. Anny
wierszem…, tom 3: Wiersze Kazimierza Wasilewskiego, pod red. Anny
arnia Świętego Krzyża,
Opole
Krzywickiej-Ustrzyckiej,
2017, 150stanowi
s.
Wydawnictwo
Świętego
Krzyża, Opole
2017, 150 s. i
Wasilewskiego
wspaniałe i Drukarnia
świadectwo
bogatych
doświadczeń

wspomnień twórcy o kresowym rodowodzie.

ą wierszy odpowiada ich autor.
Za poprawność językowo-stylistyczną i merytoryczną wierszy odpowiada ich autor.
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Podziękowania ....................................................................................................6
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.......................................
Wstęp .................................................................................................................10
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie do druku tej cennej
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Matki” .......................................................................................................23
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Idzie Jezus............................................................................................29
Wiosna..................................................................................................30
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Moje życie ............................................................................................32
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Wierzę ..................................................................................................35
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Modlę się ..............................................................................................37
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Do poezji ..............................................................................................43
Promocja ..............................................................................................44
Pożegnanie Ukrainy ............................................................................45
W Zaduszki..........................................................................................46
W ogrodzie ...........................................................................................47
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Wiedeń .................................................................................................52
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Do Eurydyki ........................................................................................59
Sen ........................................................................................................60
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Recenzent tomu: prof. zw., dr Wstęp
hab. Wanda Laszczak

rzycka
Projekt okładki: dr Anna Krzywicka-Ustrzycka
To
już miast
trzeci
tom z wykorzystano
cyklu Kresowianie
piszątrzech
wierszem…
Tymmiast
razem
ocztówki trzech ulubionych
Na okładce
publikacji
autora
pocztówki
ulubionych
autora
Opole (własność K.W.).
wierszy: Wenecja, Stanisławów, Opole (własność K.W.).
poświęcony jest twórczości Pana Kazimierza Wasilewskiego, człowieka o bardzo

ciekawej biografii oraz wyjątkowym talencie ukazywania rzeczywistości oraz
pole
Autor wierszy: Kazimierz Wasilewski, Opole
przenoszenia
myśli
na tekst.
-Ustrzycka, Uniwersytet
Redaktor
Opolski,
naukowy:
Instytut
dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, Uniwersytet Opolski, Instytut
: anna.krzywicka@wp.pl
Slawistyki,
tel. 608-880-371,
Wiersze zamieszczone
w tomiemail:
są anna.krzywicka@wp.pl
dojrzałe, przemyślane i bardzo
ka-Kwiatosz
Korekta językowa: mgr Urszula Krzywicka-Kwiatosz
precyzyjnie opisują doświadczenia autora, jako przedstawiciela pokolenia
urodzonego w Polsce wielonarodowej i otwartej na inne kultury. Pokolenia, które
boleśnie odczuło skutki historii związanej z wojną i wysiedleniem ze swoich
małych ojczyzn. Kresowianie, których przedstawicielem jest Pan Wasilewski
musieli na nowo zakorzenić się w nowych miejscach oddalonych o setki
kilometrów od rodzinnych miast i wsi. Doświadczenie to spowodowało u nich
rzadko spotykaną mądrość życiową, pełną refleksji, sentymentu, a niekiedy
poczucia Partner
głęboko uzasadnionej
publikacji: krzywdy.
Opolski Wszystkie te uczucia znajdziemy w
wierszach Pana
Wasilewskiego.
Oddział
Wojewódzki

JestStowarzyszenia
to twórczość, któraWspółpracy
wzrusza i uczy. Niewątpliwy talent pisarki Pana

Kazimierza widzimy
już przy pierwszym utworze, który napisał mając zaledwie
Polska-Wschód
11 lat (Idzie Jezus). Jest to wiersz bardzo dobry warsztatowo, kunsztowny, wręcz
zaskakujący biorąc pod uwagę fakt, że napisało go dziecko.
ISBN 978-83-63554-07-1

Ostatni utwór (Stanisławów-Opole) powstał w październiku 2017 roku,

u przepisali studenci
Instytutu
z rękopisu
Slawistyki
przepisaliże studenci
Instytutu Slawistyki
kiedyWiersze
poeta
osiągnął
wiekdo94niniejszego
lat. Należytomu
podkreślić,
utwory Wasilewskiego
ziękowaniach na stronieUniwersytetu
6).
Opolskiego (szczegóły w podziękowaniach na stronie 6).

nigdy nie były drukowane i nikt do tej pory nie zainteresował się Jego

niezwykłymi uzdolnieniami pisarskimi (a należy dodać, że to nie jedyny jego
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża
talent).
ul. Katedralna 8A 45-007 Opole

Dzięki twórczości, którą zaprezentuję w tym tomie, będziemy mogli, wraz z

autorem wierszy, przenieść Państwa na Ukrainę, do Włoch, Niemiec i

sze Kazimierza Wasilewskiego,
Kresowianie
pod piszą
red. Anny
wierszem…, tom 3: Wiersze Kazimierza Wasilewskiego, pod red. Anny
arnia Świętego Krzyża,
Opole
Krzywickiej-Ustrzyckiej,
2017,
s.
i Drukarnia
2017, 150jakie
s.
„zobaczyć”,
co150
widział
ichWydawnictwo
autor, gdzie
był, co Świętego
robił, z Krzyża,
kim sięOpole
przyjaźnił,

podziwiał budowle, posągi, pisarzy, dzieła.

ą wierszy odpowiada ich autor.
Za poprawność językowo-stylistyczną i merytoryczną wierszy odpowiada ich autor.
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Wasilewskiego
tom 3:
Wiersze
Kazimierza
Wasilewskiego

Wydanie celowo zostało uzupełnione licznymi przypisami, często
Spis treści
powtarzającymi się w kolejnych wierszach. Zabieg taki jest świadomie
Podziękowania ....................................................................................................6
zastosowany,
gdyż nie
każdy Czytelnik
będzieOpolskiego
chciał odczytać
wszystkie wiersze 8
Słowo wstępne
Marszałka
Województwa
.......................................
Wstęp .................................................................................................................10
od razu, może sięgnie tylko po te, które z samego tytułu wydadzą się mu
Informacje o autorze wierszy ............................................................................12
atrakcyjne,
aw
związkuKazimierza
z tym nie chciałby
wracać pt.:
do innych
Biografia
autorstwa
Wasilewskiego
„Dwie stron, odesłany w
Matki” .......................................................................................................23
przypisie. Przypisy mają pomóc Czytelnikowi zrozumieć przekazywane przez
Recenzja publikacji: Prof. zw., dr hab. Wanda Laszczak .................................26
autora
myśli,wierszy
uwagi,...............................................................................................29
opisy zdarzeń czy też odnaleźć się w zawiłej historii,
Przegląd
Idzie Jezus............................................................................................29
wielowątkowej mitologii oraz przysposobić oryginalny język pisarza, którego
Wiosna..................................................................................................30
redaktorowiW
nieharcerskiej
wolno zmieniać,
a jedynie
można wyjaśniać (dodać należy, że
drużynie
......................................................................31
Moje życie ............................................................................................32
utwory były pisane na przestrzeni kilkudziesięciu lat, gdzie zasady ortografii i
Jak dobrze być harcerzem .................................................................33
interpunkcjiGdybyś
polskiejsię
stale
się zmieniały).
Wodzu
obudził .................................................................34
Wierzę ..................................................................................................35
W związku z tym, że autor pisze również poematy, głównie wspomnieniowe,
Do Eurydyki (Do Jadwigi Terleckiej) ...............................................36
a prezentowanych
w tomie trzecim jest aż sto piętnaście, postanowiono
Modlę wierszy
się ..............................................................................................37
Marsz śmierci ......................................................................................38
twórczość przedstawić w dwóch osobnych tomach. Czwarty tom pt. Poematy
Wiosna 1941 ........................................................................................39
Kazimierza Dola
Wasilewskiego,
prezentował sześć poematów o tytułach: Do
niewolnikabędzie
...................................................................................40
Polsko, Ty zmartwychwstaniesz ........................................................41
mojej Muzy, Dom przy ul. Wołczynieckiej nr 110, Spotkanie z Patronem, Trzy
Skarga Prometeusza ...........................................................................42
miasta, Groby
Rozmowa
z odbiciem w lustrze, które powstały na przełomie
Do oraz
poezji
..............................................................................................43
Promocja ..............................................................................................44
lat 1941-2008. Wydanie planowane jest na pierwszy kwartał 2018 roku.
Pożegnanie Ukrainy ............................................................................45
Pan Wasilewski
w..........................................................................................46
swojej biblioteczce przechowuje, (ale wyłącznie dla
W Zaduszki
W ogrodzie ...........................................................................................47
własnego użytku) wiele cennych materiałów o znaczeniu historycznym i
Dante Alighieri ....................................................................................48
wspomnieniowo-rodzinnym.
Są to, między innymi, Pamiętniki z życia emeryta
Samobójca............................................................................................49
Śmierć Don Kichota ............................................................................50
(spisane odręcznie w kilku zeszytach) oraz relacje z wielu podróży (m.in. po
Do pani Śmierci ...................................................................................51
Ukrainie). Może
kiedyś
uda mi się namówić autora do zaprezentowania kolejnych
Wiedeń
.................................................................................................52
Tu w Wenecji.......................................................................................53
swoich dzieł.
Śniło mi się, że byłem w raju..............................................................54
Następne
cyklu twórczości
osób urodzonych na Kresach będą
Po wydania
dachem jesiennego
nieba ..............................................................55
Uwielbiam Włochy ..............................................................................56
ukazywały się sukcesywnie. Dodam, że pracownicy naukowi, których proszę o
W Łazienkach......................................................................................58
recenzowanie
cyklu, nigdy nie upominali się o honorarium,
Dokolejnych
Eurydyki tomów
........................................................................................59
Sen ........................................................................................................60
wykonując przysługę z czystego serca, z ogromną ochotą i wręcz spełnieniem.
W Stanisławowie .................................................................................61
Anna Krzywicka-Ustrzycka
Na stanisławowskim cmentarzu ........................................................62
Uniwersytet Opolski, Instytut Slawistyki
W Tarnopolu .......................................................................................63
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Recenzent tomu: prof.Informacje
zw., dr hab. Wanda
Laszczak
o autorze
wierszy

rzycka
Projekt okładki: dr Anna Krzywicka-Ustrzycka
Kazimierz
Wasilewski
urodził się 29 pocztówki
czerwca 1923
roku,
w Stanisławowie
ocztówki trzech ulubionych
Na okładce
miast
publikacji
autora wykorzystano
trzech
ulubionych
miast autora
Opole (własność K.W.).
wierszy: Wenecja, Stanisławów, Opole (własność K.W.).
(obecnie Iwano-Frankiwsk). Uczył się tam w Szkole Powszechnej oraz w

Gimnazjum Kupieckim. Po wojnie rozpoczął naukę w studium przy
pole
Autor wierszy: Kazimierz Wasilewski, Opole
Uniwersytecie
w Toruniu,
specjalności
pracownik kultury.
-Ustrzycka, Uniwersytet
Redaktor
Opolski,
naukowy:
InstytutdroAnna
Krzywicka-Ustrzycka,
Uniwersytet Opolski, Instytut
: anna.krzywicka@wp.pl
Slawistyki,
tel.
608-880-371,
mail:
anna.krzywicka@wp.pl
Ukończył również Lubelską Szkołę Oficerów
Piechoty i otrzymał stopień
ka-Kwiatosz
Korekta językowa: mgr Urszula Krzywicka-Kwiatosz
wojskowy porucznika, a już w rezerwie – stopień kapitana. Służył m.in. w Nyskim
Pułku Piechoty.

Partner publikacji: Opolski
Oddział
Wojewódzki
Na fotografii
Kazimierz
Wasilewski w wieku 4 lat, Stanisławów (własność K.W.)
Stowarzyszenia Współpracy
Polska-Wschód
ISBN 978-83-63554-07-1

u przepisali studenciWiersze
Instytutu
z rękopisu
Slawistykido niniejszego tomu przepisali studenci Instytutu Slawistyki
ziękowaniach na stronieUniwersytetu
6).
Opolskiego (szczegóły w podziękowaniach na stronie 6).

Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża
ul. Katedralna 8A 45-007 Opole

sze Kazimierza Wasilewskiego,
Kresowianie
pod piszą
red. Anny
wierszem…, tom 3: Wiersze Kazimierza Wasilewskiego, pod red. Anny
arnia Świętego Krzyża, Opole
Krzywickiej-Ustrzyckiej,
2017, 150 s.
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2017, 150 s.
Fotografia rodziców biologicznych K. Fotografia rodziców przybranych K.
Wasilewskiego: Julia Chomyk i
Wasilewskiego: Józefa (z domu Soczek)
Giovanni
Siega (własność K.W.)
i Pankraty
Wasylewski
ą wierszy odpowiada ich autor.
Za poprawność
językowo-stylistyczną
i merytorycznąWasylewska
wierszy odpowiada
ich autor.
(własność K.W.)
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Wiersze
Kazimierza
Wasilewskiego

W 1946 roku odebrał Złoty Krzyż Zasługi. W ciągu swojego bogatego życia
Spis treści
otrzymał również wiele innych odznaczeń państwowych.
Podziękowania ....................................................................................................6
Zawiłewstępne
losy życia
rodzinnego
oraz zdarzenia
historyczne
przywiodły Pana 8
Słowo
Marszałka
Województwa
Opolskiego
.......................................
Wstęp .................................................................................................................10
Kazimierza w 1960 roku do Opola.
Informacje o autorze wierszy ............................................................................12
Jako człowiek
wielu
zawodówWasilewskiego
i umiejętnościpt.:
nie„Dwie
ustawał w tworzeniu i
Biografia
autorstwa
Kazimierza
Matki” .......................................................................................................23
pomnażaniu swoich dzieł i zdolności: literackich, plastycznych, fotograficznych,
Recenzja publikacji: Prof. zw., dr hab. Wanda Laszczak .................................26
kolekcjonerskich
i aktorskich.
Pracował jako robotnik, żołnierz, przewodnik
Przegląd wierszy
...............................................................................................29
Idzie Jezus............................................................................................29
turystyczny, aktor i animator kultury (m.in. w Zakładowym Domu Kultury w
Wiosna..................................................................................................30
Kędzierzynie).
W harcerskiej drużynie ......................................................................31
Moje życie ............................................................................................32
Przez 20 lat pełnił funkcję instruktora środowiskowego przy Wojewódzkim
Jak dobrze być harcerzem .................................................................33
Domu Kultury
w Opolu.
Tam organizował
kursy języków obcych, kursy kroju i
Gdybyś
się Wodzu
obudził .................................................................34
Wierzę ..................................................................................................35
szycia, wycieczki krajoznawcze i inne przedsięwzięcia. Ponadto, w latach 1969Do Eurydyki (Do Jadwigi Terleckiej) ...............................................36
1971 prowadził
Dyskusyjny
Klub Filmowy przy WDK Opole. Prowadził Kino
Modlę
się ..............................................................................................37
Marsz śmierci ......................................................................................38
Ostrówek przy WDK oraz był kierownikiem i przewodnikiem wycieczek
Wiosna 1941 ........................................................................................39
turystycznych
po niewolnika
Ukrainie, Niemczech,
Francji i Włoszech. To również czynny
Dola
...................................................................................40
Polsko, Ty zmartwychwstaniesz ........................................................41
działacz NSZZ Solidarność.
Skarga Prometeusza ...........................................................................42
Pan Kazimierz
Wasilewski
pisze wiersze od 1934 roku. Opisuje w nich życie
Do poezji
..............................................................................................43
Promocja ..............................................................................................44
młodego człowieka, streszcza to, co widział, przeżył, gdzie był, często wspomina
Pożegnanie Ukrainy ............................................................................45
miejscowość,
której ..........................................................................................46
się urodził. Lubi również pisać wiersze patriotyczne
Ww
Zaduszki
W ogrodzie ...........................................................................................47
(szczególnym wydarzeniem z życia pisarza była możliwość naocznego ujrzenia
Dante Alighieri ....................................................................................48
Józefa Piłsudskiego
na dworcu kolejowym w Stanisławowie, nazywanego
Samobójca............................................................................................49
Śmierć Don Kichota ............................................................................50
„dziadkiem”, który był również honorowym opiekunem harcerstwa polskiego).
Do pani Śmierci ...................................................................................51
Stąd też, pod
wpływem
tej postaci, Pan Kazimierz wstąpił do harcerstwa. Jako
Wiedeń
.................................................................................................52
Tu w Wenecji.......................................................................................53
chłopiec służył w kościele. Postrzegany był przez sąsiadów, jako człowiek
Śniło mi się, że byłem w raju..............................................................54
poważny, dokładny,
odpowiedzialny
i rozważny.
Zawsze tam, gdzie przebywał
Po dachem
jesiennego nieba
..............................................................55
Uwielbiam Włochy ..............................................................................56
sporządzał dokumentację i robił notatki z tego, co zaobserwował.
W Łazienkach......................................................................................58
Do Eurydyki ........................................................................................59
Sen ........................................................................................................60
Swoją twórczość Kazimierz Wasilewski wiąże również z pamiętnikami,
W Stanisławowie .................................................................................61
które zacząłNa
pisać
w pierwszym cmentarzu
dniu przejścia
na emeryturę. Ciekawą formą
stanisławowskim
........................................................62
W Tarnopolu .......................................................................................63
13

Kresowianie piszą wierszem…

a Laszczak

Kresowianie
wierszem…
Kresowianie
pisząpiszą
wierszem…

Recenzent
tomu: prof. zw.,
dr hab. Wanda
Laszczakm.in. w poematach Pana
przekazania
doświadczeń
życiowych
odnajdujemy

Wasilewskiego,
któredr będą
w kolejnym tomie poświęconym
rzycka
Projekt okładki:
Anna zaprezentowane
Krzywicka-Ustrzycka
ocztówki trzechtwórczości
ulubionych
Na okładce
miast
publikacji
autora
wykorzystano
pocztówki
trzech ulubionych miast autora
autora.
Opole (własność K.W.).
wierszy: Wenecja, Stanisławów, Opole (własność K.W.).
Ideałem poety dla Pana Kazimierza jest Juliusz Słowacki. Recytując jego

utwory
określa
tę postać,
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pole
Autor
wierszy:
Kazimierz
Wasilewski,
Opole
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Redaktor
Opolski,
naukowy:
Instytut
dr Anna
Krzywicka-Ustrzycka,
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Opolski,
Instytut
pobytu
na
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brał
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rocznicy
urodzin
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Zainteresowania Pana Kazimierza to także podróże. Posiada niezliczoną
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publikacji:
ilość zdjęć
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Niemiec,Opolski
Ukrainy, Francji, Polski, wykonanych przy
Oddział Wojewódzki
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Współpracy
odwzorowywania
miejsc, osób
i wydarzeń w formie szkiców.
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mi.in.ISBN
przyznana
nagroda pieniężna w Azotach w Kędzierzynie za pejzaże i szkice.
978-83-63554-07-1
Poniżej prezentuję wybrane szkice autorstwa Pana Wasilewskiego:

u przepisali studenciWiersze
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z rękopisu
Slawistykido niniejszego tomu przepisali studenci Instytutu Slawistyki
ziękowaniach na stronieUniwersytetu
6).
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Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża
ul. Katedralna 8A 45-007 Opole

sze Kazimierza Wasilewskiego,
Kresowianie
pod piszą
red. Anny
wierszem…, tom 3: Wiersze Kazimierza Wasilewskiego, pod red. Anny
arnia Świętego Krzyża, Opole
Krzywickiej-Ustrzyckiej,
2017, 150 s.
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2017, 150 s.

ą wierszy odpowiada1 ich autor.
Za poprawność językowo-stylistyczną i merytoryczną wierszy odpowiada ich autor.
2
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Teutoni, Teutonowie – lud germański lub celtycki zamieszkujący pierwotnie tereny nad Łabą.
Pod pojęciem „teutoni”, również ironicznie – rozumie się „(typowych) Niemców”. Określenie to
może mieć znaczenie żartobliwe lub obraźliwe. Przymiotnik „teutoński” jest używany również
ironicznie.
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spiżowy – mocny, silny, krzepki, nieugięty, wytrzymały, mocarny.
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Pałac Schönbrunn znajduje się w Wiedniu, gdzie zwiedzać dziś można m.in. sypialnię cesarza
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Most Westchnień – Ponte dei Sospiri, to jeden z najbardziej znanych mostów w Wenecji.
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Adyga – rzeka w północnych Włoszech.
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Giuseppe Tomasi di Lampedus – pisarz, napisał jedną tylko powieść pt. „Lampart”.
46
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Wołczyniecka – ulica w Stanisławowie, przy której mieszkał autor wiersza.
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Paliaki – Polacy, określenie, którym posługiwali się Ukraińcy, zamiast поляки.
Preczysta Boża Matir – zapożyczenie z języka ukraińskiego, pol. Przeczysta Matka Boża.
53
Hospody pomyłuj – zapożyczenie z języka ukraińskiego, pol. Panie zmiłuj się.
52
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kancona – pieść liryczna.
Semper Fidelis – (łac. zawsze wierny), dewiza łacińska używana przez różne miasta, formacje
wojskowe czy organizacje. Dla Polaków Lwów był przede wszystkim Semper Fidelis, czyli
miastem zawsze wiernym (Rzeczypospolitej). http://www.lwow.home.pl/semper/malec.html
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personifikacja kultowego ognia.
https://www.imperiumromanum.edu.pl/religia/bogowiestarozytnego-rzymu/spis-bogowrzymskich/westa/
58
spiżowy – mocny, silny, krzepki, nieugięty, wytrzymały, mocarny.
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https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pasquino;3954839.html
60
Piazza Navona to najpiękniejszy plac Rzymu, samo serce tętniącego miasta. Jest to niewątpliwie
obowiązkowy punkt spacerów. http://rzym.pl/piazza-navona.html
61
Giovanni Lorenzo Bernini zw. Gianlorenzo – włoski rzeźbiarz i architekt; jeden z
najwybitniejszych artystów baroku.
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Boża Matir – zapożyczenie z języka ukraińskiego, pol. Matka Boska.

Hospody pomyłuj – zapożyczenie z języka ukraińskiego, pol. Panie zmiłuj się.

knut (bat) – rodzaj bicza.
cztere – wyraz autorski, prawidłowo cztery.
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losy Rzeczypospolitej, może też oznaczać imię bohatera bajki ukraińskiej.
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Lohengrin – to bohater opery Richarda Wagnera w trzech aktach, który jest synem Parsifala,
jednego z rycerzy świętego Graala.
151
Tannhauser (aut.) – Tannhäuser to opera Richarda Wagnera w trzech aktach, do libretta
kompozytora. Pełny tytuł to „Tannhäuser i wartburski turniej śpiewaczy”.
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