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WSTĘP

Kiedy w sierpniu 2016 roku dziennikarka rozpoczęła 

rozmowę z profesorem Vetulanim od uwagi, że za 

mo ment ma on poprowadzić wykład dotyczący życia 

i śmierci, odpowiedział na zaczepkę: „ Jest to problem, 

który ludzi – zwłaszcza w moim wieku – naprawdę 

in  teresuje”. A kiedy reporterka uparcie kontynuowała, 

że przecież to temat, który jest interesujący w ogóle 

i bez względu na wszystko, 80-letni Profesor posta-

nowił wyjaśnić: „W moim wieku ma się już poczucie, 

że jednak trzeba przygotować się do ostatniego etapu 

życia. Jeszcze 30 lat, może 40…, ale więcej niż 120 lat 

ludzie nie dożywają”.

Choć potrafił żartować z każdej sytuacji i na każdy 

temat, ta publikacja nie jest wyłącznie zbiorem dow-

cipów. Nie koncentruje się też na zaskakujących scen-

kach z jego życia, mimo że łatwo wprawiał swoich 

studentów, znajomych, a nawet najbliższych przyja-

ciół w osłupienie. 
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Kompilacja najróżniejszych anegdotycznych 

wspom    nień samego Profesora i o Profesorze obej   -

muje sytuacje zarówno sprzed wielu lat, jak i te, które 

miały miejsce zupełnie niedawno. On sam zresztą 

lubił uczyć, wykorzystując zabawne opowieści  do 

wyjaśniania skomplikowanych zjawisk. Poza 

tym mówiąc o sobie, często pokazywał coś wię-

cej – dystans do siebie, stosunek do życia i trudnych 

ludzkich spraw. Zebrane fragmenty układają się, 

a przynajmniej taka była moja intencja, w barwny, 

mozaikowy obraz Jerzego Vetulaniego. 

    

Książka nie powstałaby, gdyby nie pomoc i zaan-

gażowanie ludzi znających go najlepiej. Zechcieli 

porozmawiać i podzielić się opowieściami: przede 

wszystkim Maria Vetulani; prof. Krzysztof Bielawski, 

Leszek Długosz, prof. Dominika Dudek, Tadeusz 

Kwinta, Maria Mazurek, prof. Irena Nalepa, Barbara 

Nawratowicz, Mirosław Obłoński, prof. Jerzy 

Po morski, Marcin Rotkiewicz, prof. Marek Sa -

nak, Iwona Siwek-Front, prof. Jacek Spławiński, 



prof. Jan Woleński i Maciej Zborek, za co im ogrom-

nie dzię       kuję.

Podczas pracy nad książką dotarła do nas smutna 

wiadomość o śmierci pani Marii Vetulani, żony 

Profesora. Jeszcze dwa miesiące wcześniej z wiel-

kim ciepłem i serdecznością zdążyła gościć mnie 

w mieszkaniu, by podzielić się opowieściami o mężu. 

Dedykuję jej tę książkę. 

 Julia Kalęba





PorTreT
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1.

Profesor wcale nie krył się ze swoją buntowniczą 

przeszłością. Często wspominał, że potrafił być prze-

korny do granic możliwości. Specjalnie na przykład, 

aby rozzłościć religijnych rodziców, zapisał się do 

Klubu Ateistów i Wolnomyślicieli. Był też absolut-

nym przeciwieństwem swojego brata, Jana – spokoj-

ne go, ułożonego, posłusznego rodzicom.

Podczas jednej rozmowy Profesor wyznał: 

– Jako dziecko ja byłem potworny, straszny. Moja 

mama rozmawiała kiedyś z tatą i mówiła o mnie: 

„Ada siu, ty jesteś człowiek dobry, ja też nie jestem zła. 

W nim musi też być coś dobrego”.

A kiedy gdzieś się bawił, mama zawsze namawiała 

jego brata: 

– Jasiu, idź do ogródka, zobacz, co robi Jurek, i po -

wiedz mu, że tak nie wolno.
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2.

Profesor Jerzy Vetulani pochodził z toskańskiej 

rodziny, która sprowadziła się do Polski w XVIII wieku. 

Teorię tę potwierdzono, gdy do krewnego Profesora, 

Zygmunta Vetulaniego, napisał z Włoch profesor 

Vettolani, astrofizyk z Bolonii. Okazuje się, że ro-

dzi na zajmująca się w ojczyźnie górnictwem prze-

niosła się do naszego kraju w poszukiwaniu pracy. 

Vetulaniowie pełnili zawód prospektora geologicz-

nego, poszukując cennych kopalin, ale nie tylko. Na 

stanowisku sztygarów zajmowali się również dozo-

rem technicznym i administracją pracy górników – 

w Kopalni Soli w Bochni do dziś znajduje się komora 

Jakuba Vetulaniego. 

Kiedy dziennikarze pytali Profesora o jego pocho-

dze  nie, podkreślał nie tylko swoje włoskie korzenie. 

Obo  wiązkowo precyzował jeszcze:  – Jestem Etrus  kiem!
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3.

Jerzy Vetulani pochodził z rodziny profesorskiej. Jego 

ojciec, Adam Vetulani, był profesorem i kierowni-

kiem Katedry Prawa Kościelnego na Uniwersytecie 

Jagiellońskim (ma ulicę swojego imienia w Krakowie 

na Prądniku Białym). Mama – Irena Latinik-Vetulani, 

biologiem i doktorem filozofii. Profesor uważał, że 

wychowanie w domu profesorskim predysponuje do 

podejmowania konkretnych aktywności naukowych, 

jednak nierzadko całkiem odmiennych niż te, na któ-

re decydowali się rodzice.

W jednym z wywiadów profesor Vetulani sko-

mentował wybór drogi naukowej: 

– Poszedłem na biologię po to, żeby nikt nie mó -

wił, że jestem gorszym prawnikiem od mojego ojca.
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4.

Przyjaźń Jerzego Vetulaniego z Jerzym Pomorskim 

trwała od czasów studenckich. Jednocześnie profe-

sor Adam Vetulani, ojciec Jerzego, był promotorem 

pracy magisterskiej Jerzego Pomorskiego. Ale z tego 

powodu młody adept prawa wcale nie miał łatwiej 

na seminarium. Wręcz przeciwnie, przyjaźń z synem 

profesora wielokrotnie powodowała nieoczywiste 

wpad  ki.

Był niedzielny wieczór, połowa lat 50., kiedy Je   rzy 

Vetulani zapukał do drzwi Pomorskiego. Chwilę roz-

mawiali, ale Vetulani nie został na dłużej. Następnego 

dnia odbywało się seminarium. Jerzy Pomorski, obo-

wiązkowy student i pilny seminarzysta, punktualnie 

pojawił się na zajęciach. Mimo to widać było, że pro-

fesor Adam Vetulani był w stosunku do niego złośliwy 

i dokuczliwy. Wypomniał mu nawet, między słowy, 

„ko   lacyjki, kobitki i wódeczkę”. Zdziwiony takim zacho-

waniem promotora Jerzy Pomorski zapytał przyjaciela: 



– Jurek, coś ty robił, jak wyszedłeś ode mnie? 

W odpowiedzi usłyszał opis miejsca i listę osób, 

z którymi Jerzy Vetulani bawił się tej nocy.

– A co powiedziałeś tacie? – dopytywał Pomorski. 

– Że byłem u ciebie.
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5.

Mieszkanie Vetulanich w domu profesorów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego przy placu Inwalidów 

było miejscem wizyt i obrad postaci z najróżniejszych 

środowisk. Tu w latach 50. i 60. spotykali się również 

przyjaciele profesora Adama Vetulaniego: profesor 

Jan Gwiazdomorski wraz z małżonką, pro  fesor Hen -

ryk Wereszycki z panią Wereszycką i wielu innych, 

którzy w tym czasie byli znanymi w krakowskim śro-

dowisku uczonymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Bywał tam także – wtedy jeszcze jako biskup – Karol 

Wojtyła, bliski przyjaciel profesora Adama Vetulaniego. 

Podczas jednego z takich spotkań wszyscy sie-

dzieli w salonie: naokoło stołu panie profesorowe, 

kawałek dalej koledzy profesora Adama Vetulaniego, 

a na kanapie przyszły papież. Była miła, swobodna 

atmosfera. Jednak niepokorny starszy syn profesora 

zawsze lubił zażartować, coś dopowiedzieć, wtrącić, 

więc i tym razem opowiedział uszczypliwy dowcip 



na temat religii, czym niezwykle naraził się siedzą-

cym obok paniom. Od razu próbowały go strofować: 

 – Jurek, jak możesz?! 

Na co Wojtyła spokojnym głosem stwierdził: 

 – Nikt nie wie, kto jest bliższy Panu Bogu.
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6.

W połowie lat 50. Profesor udzielał się w Dyskusyj -

nym Klubie Filmowym. Była to akcja propagowa na 

przez Muzeum Kinematografii w Warszawie, w ra -

mach której odbywały się premiery mało znanych fil-

mów. W Krakowie prezentowano je między innymi 

w kinach Apollo i Gdańsk, a także w Rotundzie. 

Więk  szość z nich była w języku angielskim, a listy 

dialogowe odczytywano, jednocześnie śledząc fabułę 

i dopasowując spisane rozmowy do konkretnej sceny. 

Problem polegał na tym, że nie wszystkie filmy owe 

listy dialogowe miały, a wówczas prowadzący sami 

tłumaczyli tekst publiczności, opierając się na włas-

nych umiejętnościach językowych.

Jerzy Pomorski i profesor Vetulani z przyjemno-

ścią podjęli się tego wyzwania. Podczas pokazu sie-

dzie li na balkonie kina, z mikrofonami, wsłuchując 

się w zawiłe konwersacje aktorów. Było to zadanie 

tym trudniejsze, iż sami tego filmu nigdy wcześniej 



nie widzieli. I po latach przyznali się do tego, że od 

czasu do czasu niektóre sceny zdarzyło im się dopo-

wiedzieć. Zapewniali jednocześnie, że widzom zaw-

sze się to podobało.

Podczas jednego z takich pokazów Jerzy Vetulani 

w pojedynkę tłumaczył japoński film. Sala wypeł-

niona po brzegi i on, sam jeden, na balkonie z listą 

dialogową. Jak się okazało, napisy, które miał odczy-

tać, zostały przygotowane do wersji europejskiej, 

a ta puszczana w kinie była oryginalna, dwa razy 

dłuższa. Co w takiej sytuacji zrobił Profesor? Na po -

czekaniu wymyślał brakujące dialogi. Publicz  ność 

natomiast płakała ze wzruszenia.
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7.

Rok 1956. W ramach studium wojskowego każdy 

student raz na dwa tygodnie spędzał pełny dzień 

na zajęciach wojskowych, a potem całe sześć tygo-

dni na poligonie. Był koniec czerwca. Na jednym 

z takich półtoramiesięcznych szkoleń Jerzy Vetulani – 

student drugiego roku biologii – poznał Piotra 

Skrzyneckiego. Wtedy właśnie, podczas długich 

rozmów przy wspólnej nocnej warcie, zaczęła się ich 

przyjaźń. Profesor chętnie wracał do początków tej 

znajomości, opowiadając, jak to go raz Skrzynecki 

skompromitował.

W tym czasie w regulaminie wojskowym obowią-

zywała godzinna cisza poobiednia. Pewnego dnia 

Piotr Skrzynecki zapytał szefa kompanii, czy zamiast 

leżeć jak wszyscy, może pójść na spacer. Przełożony 

odpowiedział, wiedząc, że Skrzynecki powtarza to 

samo studium już drugi rok i nie chcąc mu robić 

problemów: 



 – Możecie, Skrzynecki. 

A on kontynuował: 

 – A czy mogę jeszcze wziąć na spacer szeregowca 

Vetulaniego? 

Wracając do tych chwil Profesor wspominał: 

 – Wszyscy oficerowie patrzyli się na nas jak na pe  -

dałów. A ja, tracąc godność, ale z wielką przyjemno-

ścią, chodziłem na te spacery.


