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obcych dla niego kaszubskich słów i płakało, tuląc C!:arną,
do brzegu łodzi.
_:_I Ot, biedne, obce pisklę .. ,
- Cichoj, cichoj, maluśki.
- Pańśkie dziecko, ubranko z przedniego aksamitu
i srebrne guzy na nim.
- Biedne dziecko ...
Łódź wryła się głęboko w piach wybrzeża, rybacy wyciągnęli ją na brzeg. Tomasz wyciągnął do dzit;cJ(a ramiona
i zniżył swój szorstki głos do szeptu:
- Pójdź, maluśki, do chaty cię zaniosę ... do chaty.
- Mamo! mamo! - łkało dziecko, zanosząc się od płaczu.
Tomasz c!iciał pogłaskać czarne, mokre włosy dziecka, ale
chłopiec cofnął się tak gwałtownie, spojrzał tak chmurno i czupurnie, że dłoń rybaka opadła.
- To ci się nam połów udał! - zaśmiał się Piotr Hir,
młodszy, z dwóch rybaków. Aksamitna ryba, ani to tknąć.
- Może się i 'Udał - odburknął starszy.
Podobała mu się twarzyczka dziecka, smagła, ściągła, o wymownych czarnych, pełnych łez i trwogi oczach i usteczkach
dumnych, podobała mu się obronna pozycja małego, zaszył się
w kąt koło paki na narzędzia, rozparł nóżki i piąstki zacisnął,
a w jego wyzywającym spojrzeniu zdawało się, iż można było
czytać: ano, spróbujcież mnie teraz wziąć, będę kopać.
- I cóż teraz, ojcze Tomaszu? Rozbeczy się nam znowu,
ani chybi.
- Jakoś to będzie.
- Bierzcież
go sami.
I
Tomasz po brzegu spojrzał, w płytkiej wodzie pobrzeża
dojrzał muszlę, poszedł po nią i do dziecka rękę ~ nią wyrozwichrzoną głowinę
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ciągnął.

- Caca ...
- Be!...
Pierwszy raz

się

zrozumieli ...

Caca... - . powtarzał Tomasz, obracając tak muszlę, iż ,
w słońcu tęczą barw; chłopiec ·patrzał, do łodzi się
tulił, ale już z mniejszym pr,zekonaniem powtar~ał swoje:
- Be!. ..
Wabiła go gra kolorów i gdyby muszli nie była trzymała
ogromna, czarna ręka Tomasza, byłby już rączynę wyciągnął
po nią.
- I cóż z nim myślicie - pytał Piot;.
- Jest u mnie miejsca dość i serca starczy, sierota on
pewno jest,
- Kłopot będziecie mieć, toć pańskie.
- Biedne dziecko,. Piotrze, co ·już nigdy pewno swoich nie
obaczy., Chodź, maluśki, zaniosę cię do mamy i caca ci dam ...
mieniła się

chodź.

-

Do mamy - tyle zrozumiał i nagle cały jego opór
,,do mamy" , taki był znużony, tak mu się oczka
kleiły ... do mamy ...
Objęły go silne ramiona, a wprędce czarna głowina dziecka
zaczęła ciężyć na ramieniu rybaka, a gorąca, drobna rączka
objęła go za szyję, · chłoptaś ~ał.
J
A Kaszubie nagle przypomniało się tamtych dwóch, ileż
razy ich tak nosił, ileż razy mu tak zasypiali w ramionach
i wielka litość w nim była nad tym pisklęciem obcym i nad
samym sobą.
prysnął,

Matka Katarzyna rozebrała thłopczynę z mokrych szat, nie
obudził się gdy z niego zdejm'owała ·ubranie, spał nawet wtedy,
gdy zeń ściągała koszulkę z cienkiego, holenderskiego płótna,
ale bo też tak troskliwe, tak lekkie w dotknięciu były te sprac~wane ręce . ubogiej rybaczki. Pod koszulką;· na cieniutkim
złotym łańcuszku, wisiał przedziwnie wyrabiany obraz Matki
Bożej na złotej blaszce, z napisem w otoku i ten łańcuszek
rozpięły ciemne ręce rybaczki. Myślała, że zawiesiły go tam
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- Ano... A widzieliście kiedy, by sokół z kurami po
podwórzu "dreptał i gnój dzióbem rozrzucał?
- Takie coś!
- Ano, widzicie, i on nie do dymnej, rybackiej chaty się
urodził.

\

- Serca tu będzie miał i chleba dość, nasz on ...
- Wasz... albo i n.ie wasz.
Stara Kaszubka patrzyła w ogień długo, w milczeniu,
wreszcie rzuciła chmurnie:
- Patrz .jeno, byś mu krzywdy nie zrobiła, Katarzyno.
- Nie powiemy mu, że go woda przyniosła, będzie rósł,
jakoby były rosły moje ·chłopaki, mnie matką, a Tomasza
będzie zwał ojcem. I nie będzie mu krzywdy, bo nie będzie
wiedział, że było mu kiedyś inaczej.
- Ze trzy roki będzi~ miał, zapamięta już coś z tego, co
było, ludzie mu powiedzą.
- Zapomni, będzie myślał, *e sen, a ludzi uproszę
i zmilkną ... Ot, Mrąwowie znowu syna mają i koniec. /
- Może ... może ... dobra ź ciebie kobita, do sieroty lgniesz,
jak d; swego, aleć krwi człowiekowi nie odmienisz,' ani ducha ...
Ten nię będzie po Szymonie sieci dziedziczył...
- No to nie,. to w świat pójdzie, aleć mały teraz i serca
mu trzeba i staranności i te mu dam ... Matką byłam ... a on
jest dzieckiem, co matkę straciło ... biedusia moje ...

W kilka tygodni matka Katarzyna do klasztoru 00. Domiks. przeor
nikanów poszła, bo ryby tam d9stawiała zawsze,
z mądrości wielkiej słynął. Stan~szek to był siwy i cichy o gołębim sercu i duszy gołębiej. Wysłuchał cierpliwie bezładnego
trochę opowiadania Mrąwowej, oglądnął bacznie on obrazek
złoty, pamiątka to była z pielgrzymki do ziemi świętej, a na
odwrotnej stronie wyryte było po łacinie: ,,Stachowi z błogo
ojciec". Trudno było na podstawie tego o posławieństwPm -

a
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I

chodzeniu dziecka
więcej.

I

wnioskować,

Boży

on

był

teraz i niczyj
I

- I coz z nim myślicie?
W zamyśleniu słuchał staruszek gorących słów kobiety,
gdy chyląc mu się do ręki mówiła, że pragnęła go chować na
miejscu swoich zmarłych, jej poc~ciwe, niebieskie oczy żebrały
o przyzwolenie.
Mogę mu dać lepszy wikt i wychowanie, serca mu lepszego
nie stworzę, niechże do czasu u niej zostanie, boć dziecku
najpierw matka potrzebna, a nie księga.
Więc uśmiechnął się do kobiety życzliwie:
, - Niechże ci rośnie na pociechę on Boży dar, a gdy
dziesięciu lat dojdzie, a ja żyć jeszcze będę, to przyjdź, zobaczymy, ku czemu serce ma i ochotę. Zechce rybakiem być, toć
w każdym stanie na dobrego i prawdziwego człowieka uróść
można. Błogosław ci Bóg za serce twoje dla sieroty, kobieto
dobra.
Matka Katarzyna jak na skrzydłach leciała wtedy do domu,
na podwórzu Stach bawił się z dziećmi sąsiadów i ujrzawszy ją,
biegł ku niej roześmiany:
_J Mamo, a tu łódka jest!
Wyciągnęła z koszyka kukiełkę białą i przygarnęła go do
piersi tkliwie:
'
- Mój ci ty ... mój...
\

ROZDZIA

Ł

II. '

N ad polskim morzem.
- Patrzno, Magda, łaciasta ci w konicz lezie, a ty se na
morze poglądasz.
- o jej!
Dziewczynina się porwała, czerwona spódniczka furknęła
przez zieleń łąki, jak olbrzymi mak wiatrem niesiony, drobna,
sżczupła uwiesiła się u szyi krowy i zaczęła ją namawiać:

\

\
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~ Łaciasta droga, złota, wyleź-że z konicza, kiej spojrzysz,
trawkę

masz zieloną, słodką, smakowitą, weźno do pyska ...
serdeczna, jak nas gospodarz złapie, to ...
- To Magdusi zapaskę odbierze - zaśmiał się chłopak, --.
chwilkę patrzył na próżne wysiłki dziewczynki, bo łaciasta tak
zasmakowała w koniczu, że się jeno mocniej na nogach rozparła,
a pieszczotliwe prośby dziewczynki zbywała uspokajającym porykiwaniem, jak gdyby chciała r~ec: nikt nie widzi, dajże mi
podjeść trochę, bo smakowne jest! potem doskoczył, za rogi
łaciastą schwycił,' po potężnym zadzie prętem śmignął i krowa,
nieprzyzwyczajo;a do takiego obejścia, zadarła ogon wysoko
i wpadła na zieloną łąkę.
,.
- Ale ci śmigła! Śmigaj i ty za nią Magda; spójrz jeno,
jaką ci dziurę wyżarła w konicżu, a nużby kto od łąków nadszedł, byłby dopiero kram. Bez co żeś się tak na morze zagapiła?
Nie znasz go to?
'
Dziewczyna spojrzała oczyma podobnymi do bławatków.
- Marcin mi znowu tyle nagadał, jako to w morzu jest.
- Co .jest?
- Posłuchaj kiedy Marcina, jak ci zacznie o morzu prawić,
toby się słuchało bez końca. Marcin, jak młody, to już yv morzu
nurkował, za zatopionymi okrętami szukał, strasznie długo wytrzymać potrafił bez oddechu i zna dno morza ... Wy, chłopaki,
to uciekacie od Marcina ...
- Boć i on nam krzywy, za byle co skrzyczy, a przy tym
chłopaki mówią, że wszystko co on plecie, to baj dy.
- Właśnie, bajdy - oburżyła się Magda.
- Ano, bo nieraz na morzu by li, a nic nie widzieli, ani
tych kwiatów, co tam gdzieś mają być, ani zwierząt, ,., co świecą
1
jak lampy ani nic.
•
'
\
\
- Bo może to niekażdy zobaczyć godzien.
- , Niby dlaczego?
Łatucha
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Bo są ponoć takie rzeczy na sw1ecie, które dojrzy jeno '
taki, co jeszcze w życiu nie skłamał, albo taki, co ma drugi
wzrok. ..
- Oj Magdo, Magdo, musi, że pod tą wiechą złocistą
trociny masz, jako te kukły, co je w Gdańsku sprzedają.
Zapłoniła się dziewuszka i by ukryć napływające do oczu
°łzy,
schyliła
siG po aster biały, lśniący
wśród trawy. Gniewało '
I
•
ją to samą, ale o byle co, zaraz łzy ją dusiły w gardle i napływały do oczów, nieraz sobie postanawiała wytrwać bohatersko,
a zawsze rozpływała się we łzach bez powodu. I teraz wiedziała,
że Stacho patrzy ku niej swymi czarnymi, roześmianymi oczyma i że jeno przez litość dla niej nie zapyta:
- A cóż tam źródełko? Sączy się już ...
Przezwał ją źródełkiem złośliwie, i teraz inaczej nie zwali
jej we wsi, tylko Magdą Żródełko.
Szli teraz oboje przez łąkę, w stronę sosnowego lasu, bo
tam zbiły się w gromadkę powierzone ich pie~zY krowy. Paśli
oboje gromadzkie krowy i mieli do 'pomocy psa. Olbrzymi
kundel mieszanej rasy leżał teraz w słońcu i na powitanie dzieci
machał protekcyjnie ogonem, zerkając od czasu do czasu na
stado, to znowu kłapiąc pyBkiem dla odpędzenia much natręt
·nych, co mu siadały na ro~erwanym uchu. Bór sosnowy łagodnie spadał tutaj aż ku morzu, ostatnie
sosny wglądały w głąb, chyląc się ku wodzie, jak gdyby własną
zdumione urodą.
. Cisza była w przestrzeni, i jeno słychać było plusk fal,
jakiś senny, jak gdyby rozleniwiony spiekotą dnia letniego.
Hen, daleko na skraju horyzontu, znaczyły się słabymi
konturami mury warownego Gdańska, potężne baszty, śpiczaste
dachy domów i smukłe, strzeliste wieże I kościołów.
Stach kozik wyjął i jął majstrować z przejęciem łódeczkę
maluśką z czerwonej sosnowej kory, przed tym już zrobił dwie
łyżki, ozdobnie wyrzynane i miał je zatknięte za pasem, dla

::tj

mamy.
/
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zresztą

niczego nie

boję,

ani ' lu.dzi, ani morza, a jak dorosnę,
daleko, daleko ... za to morze zaglądnąć, co za nim jest, a potem jeszcze dalej! Nie ścierpiałbym
, tak, w jednej osadzie przez całe życie wciąż to samo. Zgryzota
jeno, czy zboże urodzi, czy go grad nie zbije, czy ryba się ułapie,
czy się dobrze ususzy, osoli i wciąż jedno w kółko. Ja muszę
w świat iść i to rychło, chciałbym coś umieć, a co się przy
gromadzkich krowach nauczę?
- A kędybyś to wybierać się chciał, synku?
Chłopak się porwał, dziewczynka krzyknęła, ale poza nimi
nie stał żaden duch morza, jeno babka Teresa. Bryś się porwał,
z najeżoną sierścią szczekać zaczął, zdzieliła go sękatym kijem
po podwiniętym ze strachu ogonie i siadła między dziećmi,
kładąc wpobok naręcze ciężkie ziół rozmaitych. Suche jej
węzłowate ręce, dó korzeni drzewnych raczej podobne niżeli
do rąk ludzkich, zaczęły one zioła według gatunku gromadkami
to w

świat muszę iść kędyś

układać.

No, więc czymżebyś ty chciał być? ... Co umieć?
Jak mnie ·raz oj ciec wziął do Gdańska, widziałem tam
rzeźby cudne, figury, bitwy ... Chciałbym tak umieć kawałek
drzewa wziąć i mieć na nim po jakimś czasie wszystko co zechcę, co widzę ... Czy tę krowę na łące, czy kwiat, czy was, babko
Tereso ... Widziałem księgi i pergaminy pokreślone dziwacznie,
a z tych ksiąg ponoś świat cały poznać można, jeno te znaki
trzeba się nau'.~zyć rozpoznawać ... Oj, chciałbym ja się czytać
-

nauczyć.

Chłopak

kozik odłożył, jego szeroko rozwarte, pełne blasku
w dal, z niespokojną gorącą tęsknotą, a silne,
smagłe dłonie zacisnęły się kurczowo. Patrzyła się w niego
babka Teresa i uśmiech opowił jej zwiędłe wargi, a Stach

oczy

biegły kędyś

kończył:

- Abo takim zostać, co kościoły i zamki stawia, hej! takie
cuda z kamienia, jak w Gdańsku, co wieżami aż do chmur
sięgają, Panu Bogu na chwałę, czy ludziom na pożytek.
\
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w piec wrzuci_ć i garść ci jeno popiołu ostanie. Rozumiesz? Tak
i życie, dał ci je Bóg i rodzice, aleć ty nim gospodarzysz, a jako
wygospodarzysz, takim je będziesz miał.
Chłopak na łódeczkę wyrzniętą patrzył, rozważał słowa
starej kobiety, a potem głową wstrząsnął i roześmiał się:
- To trzeba jeno dobrze gospodarzyć i już!
·\
- W sednoś trafił. Pracy człowieka błogosławi Bóg ...
- A tyś, babko, całe życie w qsadzie spędziła?
- Tak, synu, do Gdańska jeno z rybami jeździłąm i do
Oliwy na odpusty szłam.
- I nigdy was, babko, nie ciągnęło, by zobaczyć, co za
morzem jest, ani skąd ta Wisła płynie?
- Ziemia tam, synu, jak wszędzie i ludzie jak wszędzie,
widziałam takich, co stamtąd przyjechali: kupców, rybaków,
rycerzy, w Gdańsku ńieraz ich pełno, mowę jeno jeńszą mają,
ale różni są między nimi, porządni i lekkomyślni, pracowici
i próżniacy, jak w każdym stanie i w każdym ziemi kącie.
Mówiłam ci i z takimi, co w Ziemi świętej byli ~ widzieli
miejsca, po których Chrystus Pan chadzał, za czasów żywota
swego, a mówili, że i tam źli są ludzie i dobrzy, a ziemia podobna
i n1ebo.podobne, jeno gaje jeńsze i zioła, chaty ludzkie inaczej
stawiane, ale w chatach jako i u nas, w jednych czysto,
a w drugich brud. I widziałam takich, synku, co świat zeszli,
a szczęścia nie znaleźli, bo w duszy spokoju nie mieli i wszędzie
'
t~n niepokój ciągli z sobą...
1
- Matka idzie! - porwał się Stach i z Brysiem na przegony puścili sic: po zielonej murawie; d9biegli, pies skakał,
łas,ił się, szczekał, chłopak wiadra matce odebrał, do ciemnej
ręki przy lgnął ustami.
-

Cóżeś

to

robił?

Nic, łyżkim wam dwie wystrugał i dla Magdy łódeczkę.
ci ziemniaczanego placka, świeżutki. ..
Ojciec na morzu?
Przyniosłam

\

2•
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A

gdzieżby? Wrócę

o zachodzie, jak krowy 1przygnasz,
dzień to ryby lubią w sieci
leźć, toby mu było ciężko dźwigać, pomożesz ...
- A potem, to pójdę się chlapać do morza.
- Oj ty, ty, co ci to za przyjemność ·w zimnej wodzie

to wyjdziesz przed niego, a w taki

się ciapciać.

Ma tuś, to tak

człowieka

krzepi, taki

się

silny i

rześki

czuje.
się

tam nie kąpiemy, a żyjemy. Stary Marcin mówi,
niedobra, zresztą zwyczaju nie ma. Jeszcze
dzieciaki, no, to te ... _ale starszemu, wstydby był.
Czego?
- Wstyd i już.
- Matuś, to jutro targ w Gdańsku?
-Ano.
L - A pojedziecie?
- Pewno, masła m!-m trochę i jajek, ryby są wędzone
i suszone, a jak się ojcu połów uda, to będą i świeże. Jeżeli jeno
Bóg da szczęśliwie jutra doczekać.
- Zdrowiśmy przecież!
- Ach, synku, u rybaków to tak, dziś życie, a-jutro śmierć,
z morza się żyje, ale i życie zazwyczaj morzu trzeba oddać.
A weźmiecie mnie?
- Ciebie! Także coś, a któż będzie krowy pasł?
- Przy Brysiu to i Magda wydoła, a ja ... Moi złociści,
do Dominikanów wam ryby zaniosę... Moiściewy...
matuś
r
My

że wilgoć kościom

'1

złocista.

- Widzicie, jak się to przypochlebia ... oj ty, ty, zo~czymy,
co ojciec powie, jak wróci.
- To co i wy! Pozwoli! Hu! ha! pozwoli.
Stach na murawie wywinął kozła, a potem tak szybko
powtarzać go zaczął, że nie było można rozróżnić rąk, ani nóg,
ani rozwichrzonej głowy czarnej, jeno jak gdyby barwną,
toc;ząoą się po łące kulę.
I
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Magda zaczęła w dłonie klaskać z uciechy, Bryś szczekać,
a krowy ogłupiałe zbiły się w stado,~ cielęta wziąwszy między
siebie, i patrzyły nieufnie. Dwie kobiety roześmiały się także,
patrząc na to widowisko, a matka Katarzyna, rzekła ze źle
ukrywaną dumą:

~ Widzicie, babko, jaki to urwisz!
- Widzę i to też, że wam to pisklę · rychło krowy rzuci
waszą chatę dymną i w ślady ojcó~ sokołów poleci.
- Mfr~vił co? ' - zaniepokoiła się Katarzyna.
~ Nic ... jeno, że go w świat ciągnie, a jak tak tęsknota
w cz!owieku siedzi, to i nie poradzi ...
- Nie znacie na to nic, babko?
- Nic ...
A oto Stach już przywiódł pierws,zą krowę, trzymał ją na
sznurze i dawał jej trawy w czasie gdy matka doiła.
/
Ciur - ciur...
skopa.
do
mleko
pieniste
białe,.
Leciało
Ciur - ciur ...
ROZDZIA
Targ w

Ł

III.

Gdańsku.

Pogodne, bezchmurne było niebo i czyste, spokojne, szmaragdowe w toni morze.
Zewsząd snuły się w stronę Gdańska białe żagle łodzi.
Stach, siedząc obok matki wśród koszów z rybami i z nabiałem, patrzył z zachwytem, jak ~oraz bliżej a bliżej widniało
przed nim wspaniałe miasto. Już można było dojrzeć dokładnie
lekką, gotycką wieżę ratusza i smukłe, ostro zakończone wieżyce
Mariackiego kościoła, śpiczaste dachy domów, potężne zarysy
fortów i baszt strażniczych i las masztów drzemiących w porcie.
Wyglądało to z daleka, jak gdyby rój motyli białych przysiadł
_.nad topielą.
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aksamicie czarnym, tam Turek z nieodłączną długą fajką
wałęsał się wśród kramów, ówdzie Wenecjanin czarnowłosy
i czarnooki w czapce z piórami, to znów jechała konnica,
w rajtarskich butach za kolana, w kapeluszach. Tam mieszczka
bogata szła w robronach sztywnych, jak gdyby sunąca na
drobnych nóżkach głowa cukru, to znów wpółnagi robotnik
portowy dźwigał ciężkie paki do składów, jechały wozy towa-·
rami ładowane, ruch, gwar, życie wrzały dookoła.
Dopadł Stach wreszcie klasztoru Dominikanów, do furty
zadzwonił; ukazał się po chwili brat furtian, szczupły, zawiędły,
o ostrej, suchej, wygolonej twarzy.
- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
- Na wieki wieków. Amen." O to ty, od Mrąwy, idźże do
kuchni klasztornej, a gdzież ma tka? .
- Dziś mnie samego posłali, bo czasu nie mają, no
trafiłem dorzucił z akcentem dumy.
- N o, no, to i do kuchni t1;afisz.
- J eszczeby też ...
Ostra twarz braciszka rozpogodziła się uśmiechem:
- A zapytaj bratą Feliksa, czy nie zostało od wczoraj
placka z serem, to ci pewno da.
Otoczone murami podwórze klasztorne cieniły potężne lipy,
w kwiecie teraz stały . i Clldna, miodna ich woń kołysała się
w przestrzeni. Z kościoła dobiegał głos organói.y i chłopiąt
młody śpiew.

przystanął,

tak tu było dziwnie pięknie, tak cudnie
przez gąszcz drzew i padało złotymi plamami na biały piasek podwórza, studnię z żurawiem i mury.
Ogród klasztorny ciągnął się dalej, odgrodzony od podwórza
kr atą, przebłyskał purpurowymi i złotymi jabłkami sad,
Stach

przedzierało się słońce

1

pszczoły uwij~ły się brzęcząc, świergotały jaskółki, dopadając

co chwila do gQiazd przy lepio~ych do klasztornych okien. Przed
na kamiennym progu, grzał się na słońcu biały, opasły ,
kot i ułomny brat Feliks obierał ziemniaki, łysa czaszka kiwała
kuchnią,

,
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się na niskiej szyi jakimś dziwnym miarowym, wiecznie tym
samym ruchem. Czasem ręce brata kucharza opadały na kolana,
a wyblakłe oczy szły kędyś ku szczytom lip, za lotem pszczół,
w niebios błę~ity.
Stach przystanął nieśmiało, Pana Boga pochwalił, brat '
Feliks drgnął i jakby się ze snu ocknął.
- Ach, ryby, dobrze, synu, dużo ich tu jest?
- Mendel.
- A wędzone są dla ojca przeora?
- Zdaje się, że są pod spodkiem.
~ Zapłatę tobie dać, czy matka przyjdzie?
- Nie mówili mama.
Stach miał wielką ochotę wspomnieć o placku z serem~
gdy z kuchni wytoczył się gruby jak kula brat kuchmistrz,
o twarzy tak czerwonej i tak zażywnej, że ginęły w niej prawie
małe, błękitne oczka. Młynkował tłustymi, okrągłymi, jak
kiełbaski palcami na potężnym brzuchu.
'
- Oho... oho... rybki niebożęta, zaraz na masełku
skwierczeć będziecie, w jajeczku się was ukąpie, w bułeczce
otoczy i buch na masełko ... Pływać musicie, pływać niebożęta.
Czekajno, chłopczyno, gdzieś się tam ostał kawałek placka
z serem, palce lizać, mówię ci, dziecino, jest w nim i szafran,
i jaja, i miodek, i korzenie, w życiuś takiego nie jadł. Oj, zna
się brat Wojciech na kuchni, królowi by gotować mógł. Uf! ale
gorąco, za dużo człowiek ma sadła, ksiądz przeor mówi:
umartwiaj się, bracie Wojciechu, pość, a czyż to nie umartwienie prawdziwe, tak się we własnym tłuszczu, na słonecznym·
ogniu smażyć?!
Podreptał brat kuchmistrz w głąb czarneJ 1 ponurej
klasztornej kuchni, a za nim chudziutki brat 'Feliks poniósł
kosz z rybami.
Z kościoła wysypał się na dziedziniec szereg ojców. Byli
między nimi staruszkowie ciężarem lat zgięci, ,mężczyźni w sile·
wieku i młodzieniaszki, ale wszystkie twarze miały pokrewny

-.
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Oczy chłopca zaciekawienia pełne, przebiegały ten ogród,
który wydał mu się zakątkiem raju, bo czego tu nie było? Oto
skończył się sad, i snuły się równiuśko grzędy jarzyn, nieznanych Stachowi z nazwiska nawet, gąszcz malin tłoczył się
pod murem, rozbłyskiwając jagodami, jak' krew czerwonymi,
a dalej były szeregi róż i kwiatów różnych dla przyózdobie.n ia
ołtarzy i ziół leczniczych grzędy.
Chłopak pytał o nazwę każdego krzewu, każdego kwiatu,
jego Źachwycone oczy piły bogactwo kształtów i barw, a rozszerzone nozdrza wdychały z rozkoszą nieznaną, kwietną woń.
A przeor odpowiadał cierpliwie, uśmiechał się łagodnie, cieszył
go ten .szczebiot dziecięcy i te oczy zaciekawione bystre, chwy-:
tające zda się słowa z ust.
Odnoszono się do niego zawsze z czcią i lękliwą nieśmia
łością, ~ychowańcy klasztoru patrzyli ku niemu trwożnie, a on
przecież tak dużo serc;-dawał i tak pragnął serca.
- Myślałeś już kiedy o tym, czym byś zostać chciał?
- r Ja?
- No, właśnie, ty.
O, proszę dobrodzieja ...
- N o, śmiało, -rybakiem pewno?
- Nie.
f
- Dlaczego?
- Uczyć bym się chciał.
- Do morza nie masz serca?
- Nie .. .
- . Hm ... A tu byś został... co? - zagadnął przeor.
..
- Tu? w klasztorze? ...
- Ano ... wyrósłbyś na sługę Bożego, uczyłbyś się, niósłbyś
ludziom światło i wiarę.

Chłopiec spojrzał w krąg, jego czarne oczy zatrzymały się
na klasztornym murze z czerwonej cegły, spoczęły na gmachu
klasztornym, patrzącym drobnymi okienkami cel, przypomniały
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mroczne korytarze i ten ąziwny podświadomy
lęk, który odczuwał w nich zawsze ...
I tu miałby ... całe życie ...
Morza więcej nie widzieć, nie słyszeć plusku fal.
Ogród nagle stracił cały swój dotychczasbwy czar, nie
widział już jabłoni owocem obciążonych, kwiatów cudnych,
o pysznych, soczystych barwach, gąszczu malin, ni plątaniny
róż, jeno ten mur czerwony, zdaje się wszędzie wypełzał z ukrycia i rósł gdzieś aż ku niebu, straszny, nieprzebyty klasztorny
mur.
I
- O nie.
- Dlaczego?
- Albo ja, wiem ... straszno tu.
Straszno?
- Mur zewsząd ... wyłazi.
- O synu, w tych murach spokój mieszka i szczęsc1e,
i cisza wielka ... na świecie jej nie ma ... Aleć ty za młody jeszcze
jesteś, by zrozumieć. A cóż _byś· ty rad?
- Kościoły stawiać, albo rycerzem być.-.. konie mieć ...
- Tędy cię wiedli. W klasztorze mógU)yś się nauczyć
kościoły stawiać... Klasztor jest źródłem wiedzy, jeno pić.
A czemuż to do morza serca nie masz, przecież urosłeś nad
nim?
- Miłuję je i lękam się go, czy ja wiem czemu.
- Niechno Mrąwowa przyjdzie tu kiedy do mnie, to po_gadamy. Mówiłeś już o tym ojcu?
- Nie, ojca to będzie boleć, zawdy mówi, że mi łódź
i sieci ostawi i dobre imię rybackie ... sam nie wiem jeszcze ...
Stach przypomniał sobie nagle, że mu matka kazała
duchem wracać, a on tyle czasu zmitrężył i zaczął się niepokoić, przemyśliwać jakby to rzec, a szczupła ręka pneora
wciąż spoczywała na jego ramieniu. Starusżek mówił mu
łagodnie i dobrotliwie o tym, jakie skarby ducha daje i jak je
mnoży wychowanie klasztorne. A Stachowi myśl uciekała do
mu

się chłodne,
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barwnego, życiem kipiącego miasta, myślał o placach targowych, o tłumie kupujących i przekupni, o kramach z zamorskimi towarami, wszystko było takie ~iekawe, wszyśtko tak
oczy rwało, a tu trzeba iść spokojnie przez ogród, który -zdążył
już przejrzeć od końca do końca i w którym nic już nie wabiło
jego uwagi. Głodny był przy tym, a j~błka niesione!vJabiły.
Och, z jaką rozkoszą zatopiłby zęby w ich złotym naskórku„
soczyste być muszą.
~ Zrozumiałeś? ... - zakończył staruszek pytaniem.
Stach się przestraszył, bo gdzieś mu te słow'a księdza przelatywały wedle uszów, jako i ten brzęk pszczół, miodu szukafących. Co miał rozumieć, nie wiedział. Odparł też z determinacją nagłą, chyląc się do ręki przeora:
- Proszę dobrodzieja, matka mi kazała duchem wracać. 1
- Rychłoś sobie przypomniał ... A zrozumiałeś dobrze, to,
com ci mówił?
Nie.
To pała zakuta jesteś, synu miły!
zaśn~iał się staruszek, klepiąc go po ramieniu: - ,Albo puściłeś moje słowa
mirl10 uszu, myśląc o czym innym. Przyznajno się.
- O targu i o kramach.
- I o jabłkach, co? Widzę, że ci do nich oczy wylatują,.
jedzże jedz...

'

- I o jabłkach - przyznał Stach, zatapiając zęby w soczystym jabłku.
- A ot Mrąwowa czeka, snać niespokojna była o ciebie,
macierz miłująca.
,,,,
Doszli do podwórza i Stach zo~aczył matkę Katarzynę,
siedziała na progu kuchni i gawędziła z ojcem Filipem, który
teraz skrobał młodą marchewkę. I nie przeczuwał nawet Stach,
ze była to w jego życiu ważna chwila, gdy óno jabłko
z apetytem kończył, a ksiądz przeor matkę Katarzynę na bok
odwiódł.

-

To ten

chłopiec, coście

go to z morza

wyłowili?
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Wyszedłszy z klasztoru matka Katarzyna zamyślona była
i chmurna. Stachowi za to usta się nie zamykały, opowiadał
o swoich przygodach w klasztorze, częstował matkę plac~iem,
który mu gruby brat Wojciech nie zapomniał wsunąć wraz
z przestrogą:
- A jedz pomału i w skupieniu godnym, nie tak raz, dwa
i już, jako wasze rybackie, kartoflane; placek, synu, plackowi
nierówny, a ten ci w gębie się rozpływa smakiem przedziwnym,
że ci i król lepszych jeść nie może. Ot, poprostu, szkoda go dla
, ciebie, bo go z szacunkiem należytym zjeść nie potrafisz ... Ale ...
. ,słowo się rzekło, kobyła u płotu", niech ci idzie na zdrowie.
I brat Wojciech podsunął mu pod same usta swoją tłustą
rękę.

Placek

był rzeczywiście

wyborny i Stach po chwili wahania

i walki z własnym, dziecięcym łakomstwem, schował jednak
połowę

•

klasztornego daru dla ojca .
A wokół wrzał ruch .targowy. Ot, tu kupiec rozrzucił
materie wschodnie. Co za przepych ·barw, poprostu, jakbyś
najpiękniejsze barwy zachodzącego słońca ro?rzucił po kramie.
Bogata mieszczka trzyma w rqce materiał srebrnolity, a on
spływa tak mjqkko, mieni się tak cudnie, rzekłbyś od wiślanej
fali pożyczył miękkości i koloru.
A tam znowu sprzedają weneckie wyroby, delikatne, kruche cacka, jakgdyby je nie ludzkie robiły ręce. Możnaby tu
godzinami stać i patrzeć na naszyjniki robione drobną emalią,
na szkła rżnięte przedziwnie, załamujące 1W tęczę słoneczne
promienie. A tam rzędy na konie, ówdzie misy i talerze gdań
skiej przedziwnej roboty, tu zbroje, tam buty z czarnej,
czerwonej i żółtej skóry, wysokie za kolana i dla niewiast
maluśk~e, złotem szyte na korkach, aby się większe zdały.
- Mamo, patrz!
1 Stach przystanął. W poprzek placu targowego przymocowana była cien°iutka, stalowa linka, wysoko kędyś aż pod dachami domów, a po niej szedł chłopiec drobny, szczupły, w błę 7
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kitnych aksamitach cały, twarzyczkę. bladą i smutną okalały
mu włosy złote, w lokach, na wąskie ramiona opadające
i wyglądał na tej linie, chwiejącej się i kołyszącej za każdym
jego krokiem, jak cherubin z kościoła.
On przecież zlecieć musi - myślał Stach i serce mu bilo
niepokojem i wzruszeniem - a . jak zleci... i oczy chłopca
z przerażeniem patrzyły na bruk targowego placu.
- Matko, i poco on tam wlazł?
- Dla ,chleba, synku, różnie ludzie na chleb zarabiają,
ot, komediant wędrowny, nie bój się o niego, ~ie spadnie,
nawykł już chod,zić po linie, jako ty po ziemi.
I

Tymczasem blady,

złotowłosy chłopczyna, wyciąg:t?,iętymi

nad placem, spuścił
i zaraz potem z cynową miseczką w ręce znalazł
się wśród gawiedzi ulicznej. Stach, zopaczył z bliska jego ubra-~
ciasne i twanie błękitne, dzwoneczkami obszyte, wytarte
rzyczkę 9 głębokich, smutnych oczach.·
- Można mu dać jabłko ... mamo?
- Twojeć są.
Więc Stach, wiedziony uczuciem litości, podsunął obcemu
chłopięciu zawartość swojej czapki.
Wybierz sobie najprosił nieśmiało.
- Bierz... ' •
ładniejsze.
rączkami chwytając równowagę, przeszedł

się

na

ziemię

W błękitnych oczach linoskoczka rozbłysła radość, wziął
jedno jabł~o i małą szczupłą rączkę wyciągnął:
·- Dziękuję ci.
- Weź sobie jeszcze„ o widzisz to, takie rumiane, weź.
- Podobała ci się moja sztuka?
- Nie bałeś się?
- Czego? Co najwyżej, to mógłbym zlecieć, a to nie byłoby
wcale najgorsze, gorsze bicie i głód. Zostań jeszcze, teraz będzie
pokazywać sztuki Dedalus, a potem \ja będę kręcił talerze,. zobaczysz, jak ja to umiem.
W ohronie GdafiHka.

3
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drgnął,

w

Wit! lęk

rozległo się

wyjrzał

od budy ostre wołanie, chłopczyna
z oczu błękitnych, i szybko zniknął

tłumie.

- Zostal1my jeszcze, mamo - prosił Stach.
Katarzyna zgodziła się chętnie, bo· i ją zaciekawiały przedstawienia komediantów. Teraz właśnie przed małą budą na
kółkach ukazał się starzec z białą długą brodą, o nosie prze- '
łamanym, zdaje się z powodu jakiegoś wypadku, z zezowatymi,
niesympatycznymi oczyma, strój miał śmieszny, pomimo, iż
był czarny i poważny krojem, bo nie nadawał się do jego
ruchów żywych, długi płaszcz plątał się zabawnie między dłu
gimi chudymi nogami. Za starym szedł pies biały, w .:- obroży
misternie kowanej. Starzec ukłonił się na cztery strony świata,
podrzucając zawsze nerwowo lewym ramieniem i oznajmił
suchym, gardłowym głosem:
- Mieszczanie i mieszczki przesławnego, portowego miasta
Gdańska, marynarze z obcych krain i wy rybacy stateczni,
raczcie spojrzeć na tego psa, niepozorny on jest, ale mądrość
w nim mieszka, większa, niżeli w ludziach, bo wielu z was
przesławni i czcigodni słuchacze, czytać nie umie, a rachuje
z trudem, używając palcy rąk i nóg ku pomocy, a Dedalus
miesiące zna, litery rozumie i liczyć potrafi.
- Oho! Stary szalbierz - rozległo się z tłumu, który
skupił się teraz zaciekawiony wokoło 'budy starego.
- Przekonacie się zarąz sami, że stary Piegonius, Dezydery Franciszek Piegonius ·nie łże ... Spójrzcie ino, tę oto obrożę
misterną ofiarowała Dedalusowi królowa Krystyna szwedzka,
a tę kokardę błękitną: PolsĘi pani, miłościwa królowa ~aria
Ludwika'.. No, Dedalus, niedawno na królewskich prezentowałeś
się dworach, teraz na ulicę wygnał cię los, ale pokaż i tu, co
umiesz: który w roku miesiąc zwie się februarem?
Pies patrzył bystro w oczy pana, wreszcie szczeknął dwa
razy w odstępach równych.
.. ?
I
A JUillUS.

-
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Pies zaszczekał szesc razy, budząc w tłumie podziw
i uciechę wielką, wraz z jakimś przyjemnym dreszczem grozy:
- Czarodziejstwo ·chyba!
- Diabelska sztuka, nie może inaczej być!
- A ...

Stach nie dokończył, bo w pierwszy szereg przecisnął się
.radny miasta Gdańska, bogaty kupiec i majster rzeźbiarski
Otto Gross i zapytał, naśladując łudząco głos starego:
,,
- A januarius?
Pies zaszczekał raz, dwa, trzy, cztery. Próżno rozwścieczony
Piegonius ~siłował przydeptywać mu łapę i spiorunować
wzrokiem, Dedalus przy.ewyczajony do następnego numeru
programu szczekał z zapałem, oznajmiając miesiąc jedenasty.
Gawiedź kładła się od śmiechu, patrząc na gniewne
podrygi starego Piegoniusa, a Otto Gross rzucił psu przygotowany dlań kawałek kiełbasy i rzekł · z uśmiechem:
- Nie czarodziejstwo to żadne tworzy, jeno kije.
Nie było się już co przechwalać z następnym numerem
programu, więc Piegonius kopnął Dedalusa i zakomenderował
ochrypłym głosem:

... .

-

Witek, na linę!
A talerze? ...
N a linę mówię,

słyszałeś?

Chłopczyna porwał się

na

głos

starego i z

wdzięcznym

ukłonem ujął linę, by się po niej wydrapać, gdy Otto Gross

go swoją silną, męską ręką.
- Hola! mój mały! Dość tego na dzisiaj, z dziesięć już
razy przeszedłeś nad placem. Zepsułem wam targ, toć i wynagrodzić muszę, pójdziecie ze mną ... No stary, nie bocz się, .jeno
zbieraj twoje skarby i chodź. Otto Gross nie robi krzywdy
nawet takim starym szalbierzom, jak ty ... Pójdziemy naprzód,
mały ...
Idąc przy boku bogatego_ kupca, Witek szukał oczyma
swego małego przyjaciela i skinął mu ręką z uśmiechem.
zatrzymał

1
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A Stach ucieszył się pogromem Piegoniusa i tym, że mały
komediant dzi~iaj z pewnością nie będzie głodny i idąc przez
niezmiernie ożywione i natłoczone ulice Gdanska, myślał o tych
kijach, którymi stary Piegonius uczył Witka i Dedalusa. Jego
nigdy nie1 bjto, Tomasz Mrąwa pokrzyczał czasem, czasem za
ucho pociągnął, ale nie bił n1gdy.
I dlatego Stach podwójnie żywo odczuwał niedolę tego
drugiego dziecka.
.,,,,,
Poszli jeszcz_e z Katarzyną na ulicę ław chlebowych, po
chleb światły, a potem po sól, wreszcie prŹysiedli u kramu
z jedzeniem. ciepłym.
' Wyludniło się trochę, zrnniej~zył się gwar, a oto rozdzwoniły się dzwony wszystkich kościołów, wieszcząc południe.

ROZDZIA

Ł

,,Nje nasz".

IV.

I

Gdy wieczór, jak zwykle po wieczerzy, Stach do pacierza
uklęknął i odmawiał modlitwy, walcząc z ogarniającą go sennością, usłyszał obok siebie łagodny głos matki Katarzyny:
- A teraz, synku, zmów „wieczny odpoczynek" za dusze
tych, co w morzu utonęli, za dusze ... rodziców twoich.
Stach spojrzał ku niej szeroko rozwartymi, zdziwionymi
oczami.
- Jakże to, matuś? Przecież żyjecie?
W oczach Mrąwowej błysnęły łzy, priygarnęła go do siebie, słyszał nierówne bicie jej serca, gdy tuląc go do siebie,
~zepnęła:

_J_ Boś

-

A
_J

nie

ty ... nie nasz.
Jak t~·~ nie wasz? Co też gadacie, matuś? Nie wasz?

czyjże?

A Tomasz Mrąwa, który pfzy stole sieci naprawiał,~ rzekł,
od roboty:

podnosząc głowy

'
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Przed dziewięciu laty, morze cię na riasz brzeg wy- '
·rzuciło, synu, a ja cię znalazłem, odratowałem i przygarnąłem.
Pusto nam było w chacie, bo właśnie synków nam dwóch dła·wica zabrała i cieszyliśmy się tobą, jak. darem Bożym, bo
i prawda, radość z tobą weszła· do naszej chaty i kochaliśmy
cię, że i swoich nie mogliśmy lepiej. Ale teraz ksiądz przeor
matce\ powiedział, że to grzech cię w nieświadomości pocho1
dzenia chować i grzech, że nie wiedząc o śmierci rodzicieli ,
twoich, nie modlisz się za nich, a oni nagle ze świata zeszli
I pewno nie mieli sposobności pogodzić się z Bogiem i dlatego
·
·
ma tka ci to dziś mówi.
Oczy chłopca błądziły od chmurnej, ostrej w wyrazie, a]e
dobrej twarzy Tomasza, do łagodnej, łzami zalanej matki
Katarzyny.
- Nie nasz ...
Więc ci dobrzy, kochani ludzie nie byli jego rodzicami'...
Żal przejmujący serce mu schwycił; przytulił usta do ciemnej
,spracowanej ręki rybaczki, jak gdyby pragnął okazać jej tym
pocałunkiem całą swoją wdzięczność.

go gdzieś spanie, jeno serce dygotało tak jakoś
dziwnie i do oczu napływały łzy, jak gdyby coś tracił bezpowrotnie i nie mógł się z myślą tej ~traty pogodzić.
To nie. byli jego rqdzice ...
To nie był jego rodzinny dom ...
ot dlaczegóż mu to powiedzieli... wszak teraz dopiero stał
Odeszło

się sierotą.

Matka Katarzyna p~dniosła się, uśmiechając przez łzy,
poszła w kąt chaty, kędy stała skrzynia g1ańska o pięknych
okuciach, otwarła ją i wyjmowała ostrożnie, starannie , ułożoną
odświętną odzież, sznur bursztynów i swój wianek ślubny, aż

wreszcie gdzieś z dna ·wyciągnęła małe zawiniątko i położyła
·
przed Stachem.
- w tym ,cię wyrzuciła woda, nic tu nie brakuje, tę koszulinę cieniutką miałeś na sobie i te porcięta z niebieskiego
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aksamitu i ten' kubraczek na srebrne zapinany guzy, a pod
koszuliną· miałeś ten obrazek Matki Najświętszej misternie
w złocie kowany. Jest na nim napis, o tu, ,,Stachowi z błogosławieństwem ... ojciec".
,·
- Więc mnie ten oJciec kochał ... błogosławił - w rękach
chłopczyny drżała złota blacha.
- Zdjęłam ci to, boć za bogate to było do dymnej chaty
rybackiej ...
Stach dotykał aksamitu ubrania, patrzył w uśmiechniętą
słodko twarz Matki Bożej i było mu tak jakoś dziwnie, bardzo
dziwnie.
U siłował s~bie coś z przeszłości przypomnieć i nie mógł.
W snach tylko czasem widywał wyniosłą postać niewieścią,
o oczach czarnych jak noc, o białych, cudnych rękach, prześliczną, obcą panią i zawsze budził się z żalem, że się skończyła
noc, a z nią sny. .
Miałażby to być matka?
Czyimż był ~ynem?
Jak wyglądali rodzice?
Kędy był rodzinny dom?
)
Wszystkie te pytania szalały w mózgu chłopięcia i pozostawały zagadką niemożliwą do rozwiązania.
A Tomasz mówił, wiążąc zręcznie grubymi palcami
porwane oczka sieci.
- Nie rzekliśmy ci dotąd nic, i gdyby nie ksiądz przeor,
nie bylibyśmy powiedzieli wcale, boć się nam na nasz chłopski
rozum zdawało, że tak lepiej. Chcieliśmy cię chować, jako bylibyśmy własnych chłopców chowali, gdyby ich nie był Ż~brał
Bóg. Możeś ty i szlachcica jakiego syn, może kupca bogatego,
Bóg to jeden wie, aleć cię morze wyrzuciło na brzeg i nikt
o ciebie przez cały ten czas nie zapytał, nikt nie szukał, więc
prócz matki i mnie i tak nikogo na świecie nie masz, sieroto,
i nikt się o ciebie starać nie będzie, jeno my. Była matka wtedy
•u księdza przeora, b0śmy myśleli, że nazwisko może ·jakie jest,
1

aleć jeno błogosławieństwo ojcow~kie tam stoi i więcej nic.
Obrazek ma pochodzić z Jerozolimy, jako twój I ojciec znać·
pielgrzymkę do grobu Chrystusowego odbywał. Więc niech ci,·
te aksamity w głowie nie przewrócą, boć całe dziedzictwo twoje,,
to jeno ta garść gałganków. No, a teraz dokończ pacierze
i idź spać .. . ·
- Ojcze! ...
I
•
I pierwszy raz wydal„ się Stachowi ten okrzyk obcy, pomimo iż przywykł tak zwać Tomasza Mrąwę, odkąd zapamiętać
zdołał.

- Coć, synku?
-' A morze nic więcej... nikogo więcej nie wyrzuciło
wtedy?
- Drugiego, czy trzeciego dnia, fala przyniosła jeszcze ·
do brzegu trzy trupy, niewolnicy to znać byli od wioseł, bo na
rękach był ślad od łańcucha, a zresztą nic: ..
-

To

uratować?

może

-

z

ci moi rodzice ...

żyją

jeszcze ...

Może się zdołali

jakąś tęskną nadzieją pytał chłopiec.

Ciężk~ ręka Tomasza Mrąwy spoczęła na czarnej, wichro'watej czuprynie pacł).olęcia.
- Wieczny odpoczynek należy się im jeno od ciebie,
zmów go, synu.
Pierwszy to był ból, który wstrżąsnął duszą chłopięcia.
' morza ... wiele by mu ono
Nie mógł zasnąć, słuchał szumu
powiedzieć mogło?

~zyby mogło? ...
W izbie rozlegało się potężne chrapanie rybaka, jak zgrzyt
piły ostre, świszczące, i spOkojny oddech matki Katarzyny ...
Przez okno chatyny wkradła się miesięczna poświata
kładła błękitny kwadrat na klepisku.
A w nim była tęsknota i lęk.
Przypomniały mu się wszystkie gadki o topielcach,
o duchach, zi:qmy strach przelatywał po plecach, a równo-
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w nim była, by' przyszła na jawie owa przeobca pani ze snu ...
- Mamo... - · szeptał cichutko, patrząc oczekującymi
oczyma w okienny krzyż. - Mamo ...
Ale wokół cicho było, jeno Tomasz chrapał i Bałtyk szumiał
swoją odwieczną kołysankę.
I wreszcie znużone oczy dziecka przymknęły się do snu.
cześnie tęsknota

śliczna,

ROZDZIAŁ
,,Mały

V.

komediant".

Dezydery Franciszek Piegonius mruczał gniewnie, pakował
do budy swoje manatki, wrzucając je bez ładu i składu/ przyprzęgrtął potem, liżącego jeszcze kopniętą nogę Dedalusa,
i razem rus zyli za idącym przodem kupcem. Otto Gross patrzał·
tymczasem ze współczufiem w bladą twarzyczkę małego
komedianta.
Coś ty jest temu staremu? wnuk, czy co?
Nie wiem, panie.
Jakże cię zwie?
Witek i"nigdy inaczej.
A ty jak mu mówisz?
Dziadu.
Dobrze ci· u niego?
wyChłopczyna spojrzał niepokoju pełnymi oczyma
\·
Sf'.eptal:
- Dobrze ... panie.
- Prawdę mów ... nie znoszę ludzi, którzy łgają. A może
mógłbym coś uczynić dla ciebie.
Jakto, panie?
Nie pytaj, jeno odpowiadaj. Wiele masz lat?
I
Nie wiem, panie.
1
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-"Umiesz co?
- Po linie chodzić, rzucać trzema jabłkami naraz, kręcić
misę na· kiju i wyginać się tak, że głowa zetknie się z piętami wyrecytował szybko z a!{centem dumy.
Otto Gross zaśmiał się ubawiony.
- Zaprawdę, niezwykle jesteś uczony. Dużoś za to kijów
wziął?

za siebie, wlókł się tam, w pewnej
za nimi, Piegonius z Dedalusem, i z budą. Jego
przed chwilą oczy przygasły, gdy wyszeptał:

Chłopczyna spojrzał
odległości
rozbłysłe

Dużo.

A cóż więcej umiesz?
Ziemniaki ugotować, sztuczki dziadowskie
(
s zorować, prać...
- I podoba ci się takie życie?
-

I'

zrobić, myć,

Chłopczyna się ożywił.

- Gdyby_ dziad nie był taki srogi, toć i dobre byłoby· takie
7ycie, z targu na targ, z odpustu 'na odpust, tyle ludzi zawdy
i tak gwarno.
- · Próżniacze życie, synu, a każdy, człowiek pracować powinien, wiesz? Bo na to nas stworzył Bóg.
- Ja przecież pracuję i zarabiam na siebie.
- Chodzeniem po linię! Także praca! Włączęga to i żebractwo... nic więcej. Jałmużnę ci ludzie dają z litości,
marnujesz życie i czas. Chciałbyś się uczciwego rzemiosła
nauczyć?
\..

Dziad nie poz.woli. I
A cóż ci dziad, pójdzie dalej po żebrach!
- Jać przecież jeno dziada i Dedalusa mam na sw1ecie.
- I nędzę, i kije, a kiedyś pośmiewisko ludzkie, komediantowi gardzi każdy czł.owiek uczciwy.
W oczach chłopca rozbłysnęły łzy, na samą myśl, że
miałby dziada i psa porzucić, szczególnie tego ostatniego, razem
przecież kije brali, razem głodowali, zimą grzali jeden drugiego,
-

\
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i wspólnymi siłami ciągnęli dziadowską budę, a gdy czasem
w przystępie dobrego humoru dziad rzucił im jaki ochłap ze
swojego stołu, to dzielili się nim przykładnie.
Taka poczciwa psia morda ... i łzy zaczęły lecieć, jak grad
j ed~a za drugą.
- Mazgaj jesteś - usł~szał karcący g os rzeźbiarza. Przestańże beczeć, bo jeszcze ludzie powied·:ą, że ci krzywdę
jakową robię, a ja, Bóg widzi, dobrze ci jE:m. chciałem. Bo cóż
z ciebie wyrośnie? Oszust i włóczęga! Umiesz ty chociaż pacierz?
Pacierz?
No,' ,,Ojcze nasz", ,,Zdrowaś".
Nie wiem, o czym mówicie, panie.
To ty dużo nie wiesz, mój synu... No., ale jesteśmy
w domu, przywiodę pani siostrze gości na obiad ... Gdbeż ten
twój dziad? ... WAch, wlecze się
budą.
'
Tu mieszkacie, panie?
Tu ...
Tak wspaniale ...
Po twojej budzie, to naprawdę, bardzo ·wspaniale ...
Witek patrzył na piękną fasadę domu, zdobną rzeźbami
w białym kamieniu, od ulicy dzielił go tak zwany w Gda11sku
,, beischlag" szeroki kamienny taras, wiodły nań wygodne, szerokie schody, z jednej i drugiej strony schodów był maleńki
ogródek, pełen kwiatów, cieniły go dwie rozłożyste lipy. Brama
była zamknięta. Otto Gross uderzył zwisającym na łańcuchu
młotkiem w mosiężną płytę drzwi, rozległ się czysty, jasny
dźwięk. Wybiegła zgrabna płowo-warkoczna dziewczyna, ciekawe spojrzenie rzucając na zalęknionego chłopczynę, po.
, kraczną postać Piegoniusa i jego oryginalny zaprząg.
Jejmość Anna wróciła z targu?
- O już dawno,_ zaraz do stołu podadzą.
- Dodaj dwa nakrycia, starzec i chłopczyna jedzą dziś
z nami, a psa weź do kuchni i nakarm uczciwie.:.
- Nie gryzie?

z

pośpieszył zapewmc PieŁagodny, jak baranek .
gonius. - A jak mu, dostojna dziewico, pokażesz kość lub
kiełbasę, ·to pójdzie za tobą chociażby na kraj świata.
,,Dostojna dziewica" parsknęła śmiechem. .
.,
Otto Gross ujął za rękę małego komedianta i szedł z nim
w głąb domu. Przez obszerną bogatymi kobiercami i bronią
zawieszoną sień, wchodziło się po kręconych, bogato rzeźbio
nych schodach drewnianych, do położonej na pierwszym piętrze
izby stołowej. Ściany tu były z czarnego dębu, sufit w kasetony
rzeźbiony, olbrzymi kominek z holenderskiej kafli zajmował
pokaźną część komnaty. Na środku stał stół olbrzymi, dębowy
na bania~tych nogach, a obok krzesła, gdańskiej roboty, obite
wytłaczaną, złoconą skórą i ławy kobierczykami wschodnimi
kryte, pod ścianą stały szafy olbrzymie z bielizną stołową;
a wokół biegły 'półki rzeźbione, na których stały misy i talerze·
srebrne, dzbany przecudnie wyrabiane, holende~ska porcelana
i weneckie szkła barwne, misternie rżnięte. Dobrobyt wiekami
nagromadzony wyglądał tu z każdego ,_kąta. Przez wysokie duże
okna o drobnych szybkach wpadała słonecznego światła fala
i kładła się na podłodze białej, budziła grę barw w kobier' czykach wschodnich.
Stół był już nakryty obrusem z cienkiego holenderskiego
płótna, a pani Anna, wysóka, siwiejąca już jejmość, kfajała_
właśnie chleb biały, pięknie wypieczony.
Nie zdziwiła się, ujrzawszy dziwnych gości prowadzonych
przez brata, był to bowiem dzień tygodnia, w którym zawsze
u nich jakiś ubogi zasiadał do stołu, Panu Chrystusowi na
chwałę. Uśmiechnęła się do onieśmielonego chłopczyny i powitała starego przyjaźnie .
-=- ,,Gość w dom, Bóg w dom". Nakrajno chleba, Ottonie,
/
br, zaraz przyjdzie czeladź Z warsztatu.

.

Piegonius
aż

się

naprzód, składając ukłon przesadny,
jak skrzydła po!y jego długiego chałata:

posunął się

rozwiały

/

i pulchnej , ręki panny Anny

dotkną~

zatabaczonymi

wąsiskami,

składając głośny, mlaszczący pocału'nek.
Jejmo,ść pani, a mojej..-specjalnej_ dobrodziejce, pokłon
od starego Piegoniusa; artysta jestem i lekarz wędrowny,
człowie_k nie byle jakiego rozumu_ i nie byle jakich manier ...
Może potem jejmość pani oglądnie moje leki: mam wodę wenusejską ·na restaurację skuteczną kobiecej uródy, mam ziele znakomicie działające na zbytnią otyłość, proszki na wszelkie choroby bydlęce, pigułki na do~egliwości spowodowane przepiciem,
maść do farbowania siwych włosów.
-:-- A dekoktu na zbytnią gadatliwość nie masz waść? - zapytał kupi,ec.
Piegonius spojrzał zezem.
-:.. Mam, czy komu w domu jegomosc1owym potrzeba?
Przerwało staremu wejście czeladzi; przyszli jak stali
u warsztatu, jeno ręce obmywszy; było dwóch podmajstrzych
i sześciu chłopców warsztatowych; panna· Anna zwróciła się do
nich ; uśmiechem:
- No, jakże ·się wam tam pracowało·, cąłopaki?
Dobrze, dziękować Bogu.
Nikt nic dziś nie zepsuł?
Nic.
Pięknie, a cóż tam twój palec, Heinrichu?
Goi się, proszę jejmości.
Młodsi chłopcy patrzyli z zaciekawieniem na Witka, i znać
było, iż wysiłkiem jeno p()wstrzymują się od śmiechu, bawiło
ich ubranie chłopca, jego nóżki wątłe, opięte białymi pończo
chami i ruchy nieśmiałe, którym towarzyszył jazgotliwy dźwięk
dzwoneczków srebrnych. A mały komediant czuł się zmęczony
i przygnębiony, ucieszył się też bardzo, . gdy rozłożysta Guta
w czepcu i białym fartuchu wniosła na fJlbrzymiej drewnianej
tacy misy z kwaśnym mlekiem; a za nią płowo - warkoczna
Krysta, półmiski pełne dymiących ziemniaków, suto skwarkami
, okraszonych.

-

i

hołd

f
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jest, i ciężko go nauczyć, Dedalus pojętniejszy.
"
Czy to wnuk waści?
są sobie rodziną, może
wszyscy
artyści
Wędrowni
1
i wnuk. Stary już jestem i trudno mi sobie przypomnieć, czym
, mu to właściwie wypadam. - I pragnąc zmienić przedmiot
rozmowy, stary zapytał: - Prawdaż to, jako się wyprawa
szwedzka na Polskę gotuje? Podqbnoć jeno patrzyć, jak Karol
Gllstaw ze swoim wojskiem wyląduje. Będziemy mieć wojnę.
- Wy na nią nie pójdziecie! - zaśmiał się Wolf Kummerstel, starszy podmajstrzy, człowiek o bar~ach olbrzyma, jasnowłosy; o łagodnym uśmiechu dziecka, mimo, że siwiznę miał
już u skroni.
Czemu nie, leki znam różne, a na wojnie nie tylko
krajać, ale i zszywać trzeba. A Gdańszczanie do obrony się
gotują, idąc na targ, widziałem, jako szańce się sypią na
Biskupiej Górce, a i w Mindzie warownie się odnawia. Zali
Gd§lńskowi nie lepiej stanąE na stronie Szweda?
- Gdańsk złożył przysięgę wierności Polsce i królowi,
i Gdańsk przysięgi dochowa wiernie. Handel nasz i dobnobyt
· ro~winął się pomyślnie pod protektoratem Polski, zdrajcami
dgdy nie byliśmy. Kupcami jesteśmy, święte jest w handlu
słowo, i ma większą wartość, aniżeli nawet moneta złota.
.
Kupiec, na którego słowie polegać nie można, nie ma arii kredytu, ani poważania / myśmy miasto kupcó;v,. - Otto Gross
z dumą podniósł głowę, a w jego głosie zadźwięczał śpiżowy ton.
-"-- Aleć Pol~ka nieprzygotowana na wojnę; od targu na
i znam kraj, bo stary Piegonius
, targ idę, z odpustu na odpust,
1
· nie darmo ma oczy i us zy; niechęć jest możnych przeciw królo;Vi, w skarbie pustki przez złą gospodarkę, wojsko liche. Gdy
., Szwedzi przyjdą, zaleją Polskę jak potop, bo jedni im się oprzeć
nie zdołają, a drudzy opierać się będą ... Król Jan Kazimierz
niedostępny to pan, cudzoziemiec, strojem i duszą ...
- A Karalus co? Polak może? Z jednego pnia Wazów obaj
idą, jeno Kazimierz po matce ma polską krew w żyłach.
-

Próżniak

.

.

}
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radni, boć ja tu jeszcze rządzę, a wasze życie i mienie w moich
jest rękach.
_:__ Byliśmy chłodno,
z godnością odparł Konrad
Letczków. - Bo w związku z Polską widzimy przyszłość
miasta i naszego potomstwa i choćbyś nas dzisiaj zabił, komturze, Gdańsk do Polski należeć będ.zie, ·bo w związku z Po] ską
wolność ~u zakwitnie i dobrobyt.
- Ty ... tego nie ujrzysz, burmistrzu.
Komtur ręką. skinął, i wtargnęła do sali gromada zbrojnych ... W tydzień potem, gdy miasto cor~z groźniej i natar- -.
czywiej żądało wydania burmistrza i, radnych, kazał przyjść
Gdańszczanom na zamek komtur von Plauen i oddał trzy
krwawe, straszne, rozkładem pochwycone trupy.
Żona Grossa, Ann~ z domu Letczków, na widok trupów
ojca i męża: oszalała z bó~u, nie dbająs o życie własne, padła
przy zwłokach na kolana, wzywając pomsty nieba na głowę
krwawego komtura.
- Gdybyś była mężem, jako jesteś kobietą, uczyniłbym
ci, jakom to uczynił ojcu i małżonkowi twemu - wybuchnął
komtur.
"
.
- Gdybym była mężem·, jakom jest· kobietą i z tobą,
komturze, samowtór w polu stała, tą oto ręką pomściłabym na
tobie ojca i małżonka. Alećem. niewiasta, nie mnie mordercze
przystoi żelazo, więc się jeno Bogu skarżę na przemoc twoją·
i bezprawie okrutne, jakie się mnie stało niewieście nieszczęsnej
i dziatkom moim małym, wbrew Bogu i prawom wszelaki~.
Wyzbyłam ojca i małżonka, mienia i prawa, ja i dzies;:i moje 1
bez wszelkiej winy i wyroku. Więc Ty, Boże wszechmogący,
miejże zmiłowanie i ześlij karę należną za bezprawie tak
wielkie. Tobie, o Sprawiedliwy, zemstę zostawuję! .
I

Pamiętał

Otto

rzała pr~ekleństwa

łzami nabrzmiały głos

Anny Gross i

babki, gdy powta-

własną grozę.
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,Raz jeno wiosną ...
O tak... serce starej panny też niegdyś miłowaniem biło,
też miało swoją wiosnę, dawno, dawno... i poszedł Bertold
w świat, do Włoch kędyś i słuch o nim przepadł... a potem
mówili ludzie, że się za morzami ożenił, kościoły cudne stawiał,
miłość miał i sławę ... Ucieszyła się wtedy ... i modliła się odtąd
za~sze, by mu Bóg to szczęście zachował, ale dla niej nie zakwitnęły już drzewa~ po raz drugi ...
Uśmiechnął się Otton i rękę siostry ujął:
- A czyż to z naszych chłopaków nie mało mamy po=dechy? Przygarniamy, chowamy na ludzi, idą w świat i dobre
o nich przychodzą wfeści i wdzięczne słowa. Synowie to są
naszej myśli, naszej prac;J, naszego ducha, a było ich z tuzin,
a gdy Bóg da, to z tuzin jeszcze będzie, zanim miniemy.

_.,

ROZDZIA

Ł

VI.

Burza.

Pojedziesz dziś ze m0ą, pięć łodzi nas jedzie na otwarte
morze, na całą noc i postanowiłem, byś i ty zaczął już rybackie
rzemiosło. Bo i komuż o. stawię kiedyś statki, rybackie i łódź, .
jeżeli nie tobie, synu? ...
Stary Mrąwa czekał wybuchu radości, chłopiec jednak
w milczeniu zaganiał krowy do obory, a jego ciemna smagła
twar'zyczka nie miała śladu uśmiechu. Gdy zpierali dziś 2: Magdą
muszle po wydmach, nadszedł Marcin Rybitwa i opow~adał im
o morzu rzeczy cudne i straszne zarazem. Hej! dalekie on kraje
widział, wody dalekie, 1:urkować umiał ~ławnie za młodu i na
dno dotrzeć potrafił i widział tam zaczarowany świat, ciemnozielone mchy, drzewa jakieś sm{ikłe ~ rozstrzępionych konarach, to jako wierzby płaczące, owisłe, zda się. silne i pełne
życia, a gdyś ręką tchnął, to chwiały się jak z galarety, a gdyś
1
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opowiadaniach. On ponoć czasem przyszłość widzi, ma dar
„drugiego wzroku" i gdy rzeknie rybakom: ,,nie jedźcie dziś
n:1 morze", to żadell nie wyruszyłby, chociażby kazał sam król,
bo wtedy Marcin „coś" widział. Nie powie stary, co, przyjdzie
jeno do chałup i wyciągając ,swój chudy / żylasty palec, mówi
cicho: ~,nie jedźcie " . A w jego głosie jest prośba i rozkaz, niesamowity dźwięk, co po plecach przechodzi dreszczeµi grozy.
Dawniej, bardzo nieraz pragnął Stach jechać z Mrąwą na
nocny połów, ale odkąd wie, że tam w głębinie spoczęli jego
rodzice, kocha morze i lęka się go.
/
I
Przezwycięża się jednak, bo wie, że jego niechęć do rybackiego zawodu boleśnie dotknęłaby Tomasza, więc zagnawszy
krowy, całuje silną, spękaną rękę rybaka i zdobywa się nawet
na uśmiech. \
.!_ Dziękuję, ojcze.
- Będziesz · kiedyś kochał morze, zobaczysz ...
Czas schodzi szybko na przygotowaniach do połowu,
a nagle Mrąwa z dumą podaje Stachowi jakiś węzełek, jest tam
całe w Gdańsku kupione tibranie rybackie.
I
Nie byłby Stach chłopcem, gdyby radośnie nie wezbrało
mu serce, b{~dzic ubrany jak dorosły, zaimponuje innym
podrostkom z osady. Ubiera się szybko i wypada z izby, bo
chciałby się pokazać Magdusi, widzi ją z daleka, dziewczyna
siedzi nad rzeką, krasi się tam jej czerwona spódniczka, nogi
spuściła do wody: bim-bam, bim-bam, a fale się rozbiegają;
za każdym uderzeniem rozpryskują wysoko
deszczem
tE;czowych kropel opadają z powrotem.
Pozna, czy nie pozna? - myśli Stach
idzie ku niej
wolno, naśladując kaczkowaty chód starych marynarzy, próbuje nawet .spluwać przez· zęby, bardzo , daleko i bardzo
( nergicznie, ale wraz wstaje w nim jakaś niechęc do tej zabawy,
jPst .w jego naturze umiłowanie piękna i razi go wszelka brzydota. Wygląda zresztą ogromnie zabawnie w szerokich
!:-:podniach i skórwnej czapce i Magda też ujrzawszy go wy-

I

\.
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bucha

śmiechem,

który rozlega

się

hen, daleko, po

wiślanych

łęgach.

/

- Przestańże głupia! - irytuje się Stach, ale równocześnie
przypomina sobie, że dorośli rybacy nie dają się byle czym
wyprowadzić z równowagi, więc zagłębia ręce w kieszeniach,
wlatują mu aż gdzieś po łokcie i oznajmia uroczyście: Jadę
z ojcem na,ryby, na pełne morze, na całą noc. I będę rybakiem,
jak ojciec, wiesz? Ojciec zostawi mi kiedyś łódź i sieci, a teraz
jestem już dorosły ... zupełnie dorosły -c- zapewniał z J?.aciskiem,
widząc szelmowskie, roześmiane oczy dziewczynki.
- O, ci dorosły! A w ubranie toby dwóch t~ojej miary
wlazło, jej ... jakie te porcięta śmieszne, wiszą jak na . patyku. - Magda! Żebyś nie była dziewczyną, tobym cię sprał.
- Ale! ale! - podryguje dziewczynina, obiegając go
w krąg, i drobnymi, chudymi paluszkami naśladuje skrobanie
marchewki. - Ale! ale! złapze mnie wpierw, tv, dorosły!
Hej! jakby się Stach za nią puścił, za płowy warkocz
ułapił, wytar~osił należycie, ale dorosłeJTIU nie wypada, więc
odwraca się i wolno odchodzi, pogardliwie kiwnąwszy głową
i odą wszy usta. Jeno na pożegnanie rzuca akurat tak samo, jak
-sąsiad Hir, gdy się z żoną pokłóci:
- At z babami! Kto by zaś ładu doszedł. Kara Boska na
ludzi i tyle!
'
- Smarkacz! - wyrywa się oburzonej Magdusi.
- Tegoby już święty nie wytrzymał: myśli Stach,
i w jednym mgnieniu z bijących się dzieci tworzy się piszcząca,
śmiejąca, wrzeszcząca kula.
Stach ... puśćże już, bo ledwo zipię ... .Jezu! moje włosy ...
'

v

Odwołasz?

Zaraz!
No?
No! _;_ Dziewczynina wyrwała warkocze · z rąk chłóp~a,
frunęła jak motyl wzdłuż wiślanego brzegu.
- o, ty!

58

a z korpusu zrobiła się jak gdyby gromada jagniąt białych
i pognała za nią.
Rybacy milczą, łodzie mają po szescm ludzi załogi, ale
wszystko to 1udzie, nieskorzy do mówienia, żują tabakę, przesuwając ją z jednej strony ust na drugą i spluwając od czasu
do czasu w morze.
Stracili wreszcie zupełnie z oczu linię wybrzeży, został
jeno ~ezmiar wody i nieba, mrok zaczął zapadać, chłód· szedł „
od wody i słony, wilgotny dech, a jednak parno i duszno było
I
w powietrzu.
Stach pierwszy raz był tak daleko na morzu, zarzucono
sieci, zapalono pochodnie, czerwony blask oblał twarze rybaków, i rzucił smugi świetlane 'w wodę.
Cisza, jeno morze gwarzy, bulgocze, szepcze, czasen; ryba
łukiem lśniącym pluśnie nad falą.
A teraz morze jakieś ciche siq staje i martwe, ledwie
znać grę drobnych fal.
- Burza będzie, czy co? ... Taka cisza to zły znak.
Podnieśli sieci, ryby się w nich kłębiły, świecąc srebrem
podbrzuszy. Tyle ich było; wyrzucili je na pokład, teraz i Stach
drobne wyrzucano z powrotem w morze, grubsze
był czynny, sztuki wrzucano do napełnionych wodą beczek. Robota. szła
żwawo, chodaż ryby śliskie i ~wir;me wysuwały się z rąk,
po pokładzie, usiłowały śmiałym rzutem wodę
pluskały
i wolność osiągnąć.
Na niebie robiło się tymczasem ciemniej i ciemniej, wy:rełzały z . krańców horyzontu chmur czarne zwały, k~ężyc
jeszcze świecił, jeszcze jego srebrny blask drżał na falach,\ ale
woąa była czarna, dziwnie spokojna, jak gdyby w bezruchu
oczekiwania ostygła.
- Ot, jednak lepiej będzie ku. ~omowi sterow-ać, bo burza
będzie ...
Mrąwa,. bystro na niebo spojrzał, na te chmury, lecące
z chyżością ptaków i na morze martwe i ciche.
1

\
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Zimne, upiorne

światło błyskawicy,

jak gdyby znakierp

krzyża rozcinało chmury i widać było wte:dy straszne,
spienione
I .

kotłowisko

fal, i pięć łodzi gnanych, niesionych · wichrem,
w dal, znikających wśród potężnych fal, by za chwilę
pojawić się znowu wśród grzywy pian. Ryk gromów nie milknął
już prawie, bo fala po~awała go fali eche!Il nieskończonym,
a wicher gwizdał; płakał, przechodził w szatański chichot, to
znowu w skardze żałosnej zamierał, konał w jęku bolesnym,
by wybuchnąć po chwili wzmożoną potęgą.
- Zginiemy, _:. myślał Stach, i ręce splótł, modląc się ,
drgającymi ustami, rybacy też już dawno _ _porŹucili wiosła,
trzymając się jeno kurczowo brzegów łodzi, by ich nie zmiotła
wichura, nie spłókała fala. Mrąwa jednym ramieniem otoczył
chłopca, drugim trzymał się łodzi ... znać i on się modlił, bo
Stach widział w błyskawicy blasku, jako usta mu· drgały ...
• I przypomniał sobie Stach różne, drobne grzechy co. dzienne, tzy mu je daruje Bóg? Jak też to _tam będzie? Jakie
uczucia ma się w chwili śmierci? Czy to bardzo boli? Czy swoich
zobaczy? O Boże! Boże! Strasznie mu życia żal, tak nic jeszcze
nie widział, prócz morza i krów groma dzkich ... nic, a tak go
lecących

1

ciągnął świat.

Aleć już .widać brzeg! Jezusie! I słabe światło latarni, jak
gv.riazda zbawcza przyświeca z daleka ... Jeno jeszcze chwila ...
jeszcze chwila, byle jeno wiatr kierunku nie zmienił.
Znowu błyskawica... o Boże... jedna łódź... trzy ich jeno
widzi, a czwarta?
- Wiatr się obrócił!. .. - słyszy nagle głos Mrąwy, i oto_
lecą znów ku pełnemu morzu, a światło zbawczej latarni
·mniejsze się robi... już jeno jak punkcik świetlany, jak robaczek
świętojański świeci w oddali.
- Czy musimy zginąć, tatusiu?
- Wola Boska ...

/

63

„

Błysk. ..

Cztery jeno widać ... tam, hen daleko ... coraz to dalej ...
A piąta?
O Matko Boga.
Są już może między nimi wdowy, są sieroty, jeden lęk jest
w nich wszystkich 1 jeden ból, jak gdyby nagle siostrami się
sobie stały, i modlą się dalej, głosami łamiącymi się od łkań.
- Wiatr mają znowu za sobą ... - I po chwili, gdy nowa
błyskawica rozświetla morze i niebo: Są, pięć łodzi. .. pięć ...
wszyscy!
W jakiś czas potem są już blisko, blisko; zręczna i pewiia,
uimo starości ręka Marcina Rybitwy zarzuca liny.
Wszyscy jesteście?
- Antka Garbonia spłó~ała fala ...
- O Jezu! Jezu!
-

\.

Mrąwa ma jechać do Gdańska, aby zawieźć do Mariackiego kościoła grube świece wosko~e w podziękow;miu za ocalenie ' i małą łódeczkG ze srebra, na której kupno złożyli się
wszyscy, zawiesić u ołtarza.
Od onej nocy popsuło się coś w zgodnym życiu rybaków.
Hir chodzi bokami i Kotyrba wieczorami na fajkę nie zachodzi,
znać wstyd im. Antka Garbonia na drugi dzień wyrzuciła woda.
Przynieśli go do jego chaty; martwy, cichy, obcy, leżał na
\
marach w pośrodku izby, nie zbudzH go bezgłośriy szloch matki,
ani rozdzierający krzyk młodej ~ony, ni dziecka kwilenie
żałosne.

Stach długo patrzył na martwe zwłoki rybaka, i 4 jakieś
postanowienie dojrzewało w nim w czyn.
'
A gdy poznosili do chaty Mrąwów świece woskowe,
grube
świece dziękczynne, Tomasz zaczął się przyodziewać do drogi,
Stach zaś upadł mu do nóg, i błagał:
- Ojcze! ojcze! dajcie mnie rzemiosła jakiego wyuczyć,
a ja już na morze nie pojadę z wami.

'

I
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W chwilę potem „mały komediant" wiódł swego niezmiernie zdziwionego towarzysza przez wspaniałe wnętrze
domu, hen, wysoko aż na piąte piętro, gdzie były sypialnie
czeladników i chłopców.
Pokoje były jasne, wysokie, o szerokich oknach, dających
wiele światła, posłania schludne, w środku każdej izby duży
stół, otoczony stołkami.
- Tu widzisz, prawda, że przyjemnie? ... Tak czyściutko,
każdy ma swoje posłanie, swoją pościel, swój kuferek, zaraz ci
tu jeszcze panna Anna i twój wstawić każe.
- Kiedy ja żadnego ~ie mam.
- Dadzą ci i bluzę robotniczą i ubranie od święta, dobrze
nam tu jest wszystkim, że i w niebie nie może być chyba lepiej.
Jejmość Anna taka o wszystkich troskliwa, taka dobra. W lecie
dwa razy w tygodniu w~zyscy ' po robocie, z prowiantami wyruszamy pod Biskupią górę, to już pomagać jejmości w ogrodzie, podlewać, owoce zbierać, jest ci też wtedy uciechy, jest.
Co się nagonimy, nabroimy, ile śmiechu i uciechy.
- I dawnego życia ci nie żal?
Witek nie odpowiedział zaraz, jego błękitne oczy spojrzały
w dal i nagle wezbrały łzami.
- Ja muszę być bardzo zły i niewdzięczny, bo mi tu tak
dobrze, tak bardzo dobrze, a przecież mi czasem ż~l... tych nocy
pod gwieździstym niebem, szumu drzew, zapachu, rosy ... tych
letnich nocy włóczęgi. Ot, spójrz .lepiej, jaki cudny widok,
z tego okna tu port widać, tu statkt taki ci stamtąd zawsze
leci gwar i ruch, a z tego okna znowu całe miasto widać.
Widzisz te wieże? Ta bardzo wysoka,
strzelista, ostro I za•
kończona, to ratuszowa, tamta smukła, stożkowata, to od Panny
Marii, niska, czworokątna, z czterema małymi wieżyczkami, to
od kościoła św. Katarzyny, przysadziste, z baniastą kopułą, to
od św. Brygidy, a tam widać „łabędzie" i Rybi targ, a jak się
bardzo wychylisz, to i Mołtawę zobaczysz. Mówię ci, wieczorem,
gdy słońce zachodzi, to zda się, że te budynki z czerwonej
1
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cegły krwią broczą.
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Ja tak lubię wyglądać tymi oknami, patrzeć
na ruch portowy, a jak się rano zbudzisz, to ci już przez okno
słońce ś"wie'ci i ptaszki na lipie przed domem świergocą, a potem
zaraz modlą się dzwony. O, jak ja, lubię dzwony, takie są dostojne, takie wspaniałe.
Stach oknem się wychylił, pierwszy raz ogarniał tak z góry
widok miasta i dziwnę mu było wszystko, począwszy od tych
pokoi jasnych, wysokich, pełnych powietrza i słoiica, do tych
ludzi, snujących się tam w dole. Stachowi przypomniało się
mrowisko, tam też mrówki szły tak śpiesznie w różne strony
i dźwigały larwy młodych, tak jak tu, robotnicy portowi uginali
się pod ciężarem bali i pak z towarami. '
- A tobie rybactwa nie żal?
Nie ...
- To był twój ojciec?
- O nie, nie mam ojca, ani matki, morze mnie wyrzuciło.
Sierota jestem.
- Wszyscyśmy u pana Grossa sieroty, ani jeden rodziców
I
nie ma, z wyjątkiem podmajstrzego, co ma rodzinę.
- A ty pamiętasz kogo ze swoich, bo ja to nie.
-,- Pamiętam najpierw obóz cygański,, i starą cyganichę
Motrę, co mnie na pl~cach nosiła, a potem dziad mnie zabrał,
nauczył chodzić po linie, talerze kręcić ... Ot, jeno Dedala, to
mi bardzo, bardzo żal i tych nocy pod gołym niebem, latem tych
ranków, takich świeżych i wonnych, a zresztą ... toć całe życie
biedę jeno znalem ... Tu dopiero poznałem, co to ludzkie serce
i za jejmość Annę, za mistrza ... życie bym dał ...
Ty, Witek. ..
No? ...
My sh~ będziemy razem trzymać, dobrze? ... Będziesz mi
jak brat... chcesz? •
Stach przytulił swój smagły policzek do bladej twarzyczki
,,małego komedianta" i kończył:
Straszni-eś mi do serca przypadł.
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mieszczka okoliczna, zresztą ulice były wymarłe i ciche, życie
przeniosło się na dalsze przedmieścia. Bogaty kupiec, rzemieślnik, robotnik portowy i żołnierz,, wszystko to teraz pracowało nad wzmocnieniem i budową szańców.
Król szwedzki posłów słał za posłami, rozumiejąc i oceniając dobrze znaczenie Gdańska dla Polski, pragnął zdobyć
miasto pochlebs'twem, obietnicą, zapewnieniami łask i swobód
rozlicznych. Gdańsk jednak zbyt dobrze znał młodego króla
Szwecji, zarówno jego niesłowność, jak i dzielność, jego silną
wolę i twardą rękę, jak i tę umiejętność dawania obietnic
w chwili właściwej i niedotrzymywania ich nigdy ... A ta niesłowność najbardziej właśnie raziła kupiecką ludność Gdańska,
oni bowiem nawykli szanować dane słowo i dotrzymywać go.
Na pamiętnym posiedzeniu · rady, gdy odpowiedzi udzielono
Kochowi, nie zaznaczył się nawet rozłam zdań; niemiecka1
ludność ·Gdańska, owi bogaci kupcy, rzemieślnicy, właściciele
statków, obawiała się, że otworzywszy Szwedowi bramy miasta,
otworzymy je równocześnie własnej finansowej ruinie, bo Karol
Gustaw wszystko co się tylko da, do Szwecji wywieźć każe.
Dobrze więc zrozumiany jnteres kupiecki kazał Gdańszczanom
bronić się przed najezdnikiem, pomimo, że był mu bliż~zy
językiem i wiarą. Zaś izba trzecia rady, na którą składali ~ię
przedstawiciele gminy: rzeźnicy, piekarze, robotnicy portowi,
rybacy, słowem szara masa ludu, była rdzennie polska, więc
za Polską trzymała i do Polski lgnęła.
Mijały miesiące, król szwedzki oblężeniem groził, szwedzkie okręty blokowały port, z głębi Polski coraz smutniejsze
•
nadchodziły wieści. Wielkopolska poddała się Szwedowi, poddała się Litwa i Koronk, w sierpniu 1655 r. wojsko szwedzkie
opanowało Warszawę, 19 października kapitulował Kraków,
a król Jan Kazimierz na Śląsk uszedł... Jak potop rozlali się
Szwedzi po kraju, broniła się jeszcze Częstochowa, Lwów i niewzruszony w swojej wierności trwał Gdańsk.

-
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Miasto zbroiło się, fortyfikowało, stawiało groble w żuła
wie, zamek w Grebyniu, szańce warowne w Gi.ittlandzie. Przeprowadzono roboty wodne, by w razie ostatecznego niebezpieczeństwa zalać okolicę wodą.
Wieść o ucieczce Jana Kazimierza była dla miasta ciosem,
jc::kiś żałobny smutek padł na ulice Gdańsk~, wraz z pierwszym
śnjegiem, niebo , ołowiane w barwie, morze szp.re i wzburzone,
a w przyszłości wizja szeregu ciężkich dni.
~
L0cą płatki białe, puszyste i kładą się obfitym nalotem na
dachach kościołów, na pustych ulicach i placach, wpadają
w zmętniałą wodę Raduni i Motławy ...
Lecą płatki białe ...
W warsztacie mistrza Grossa też wiele się zmieniło: ustał
zgrzyt piłek, dłót, zmilkły wesołe śpiewy· czeladników, zaczęta
loża kościelna próżno czeka wykończenia, natomiast leżą miecze
i kolczugi, długie rusznice i pistolety. Czeladnicy pracowali
1 przy rob9tach fortecznych, mistrz Otto chorągwią mieszczańską
dowodzi( dwapaście takich chorągwi po stu pięć<;iziesięciu ludzi
w każdej, wystawiło miasto, oprócz regularnego żołnierza i pogotowia, które obejmowało wszystkich, zdolnych, do noszenia
broni.
~tach i Witek nosili żywność pracującym na szańcach
kolegom, i jedna tylko niedziela skupiała wszystkich do
wspólnej modlitwy i wspólnego stołu.
'
Mistrz Otto wieczorami uczył czytania i pisania Stacha
i Witka; uczyli się chętnie, było w nich pragnierve wiedzy
i pilność wielka, a mistrz był dobrym nauczycielem, łagodny,
cierpliwy, umiał przykuć i.iwagę chłopców, umiał zachęcić
i nagrodzić, otwier~ł przed nimi nowy świat, świat myśli
ludzkiej w księgi zaklętej.
Ot, i· teraz, drzewo bukowe na ~ominku płonie, ciepło,
za~isznie, za oknem taiiczą, szaleją białe, puszyste płatki śniegu,
lampa oliwna łagodnie płonąc, rozświetla białe , karty księgi
i trzy skupione pochylone nad nią głowy.
/
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gliniana misa z wodą spadła z brzękiem, a prąd zimnej jak lód
wody, chlusnął na obydwóch zapaśników.
- A to znowu, co za zabawa?
W progu stała Guta, w nocnym kaftan.iku, z oliwną lampką
w ręce, a jej oburzenia pełne oczy chodziły od łóżka do łóżka,
tak starannie były wpierw zasłane, a teraz? - jedna piramida
koców, szańcowych poduszek, rozkop;mych sienników.
Srogi głos Guty, więcej jeszcze, niżeli woda z obalonego
Gdańska sprawił, że zarówno pełen sławy Jan Kazimierz, jak
i srodze poturbowany Karol Gustaw, w jednej chwili ziryli
się trwożnie w swojej pościeli.
- Witek! Stach! pójdźcieno tu na sprawę! Toć i miska
zbita.! A smarkacze! A dokuczniki! Nie dość, że wodę wylali,
jeszcze i miska w kawałkach. Matko święta, cierpliwości z ty·mi bachorami, człowieka omal z alternacji krew nie zaleje.
A wisusy niechrześcijańskie, toć i z poduszki siano się sypie.
, Wrzasku toście zrobili tyle, że i jegomość idzie na górę. No, nie
chciałabym być w waszej skórze. Wyłaźcie z betów!
I rzeczywiści~, zą czerwoną z gniewu twarzą Guty ukazała
się surowa, zawsze spokojna twarz Ottona Grossa, jednym
.s pojrzeniem ogarnął sytuację, i wąsy zaczęły mu drżeć podejrzanie, a w oczach przewinął się błysk rozbawienia.
- Cóż to znowu za awantury?
Zarówno Jan Kazimierz, jak i Karol Gustaw wygramolili
się na głos mistrza Grossa i stali teraz obaj cisi, pokorni, a bezmiernie śmieszni, z potarganymi czuprynami, ociekający wodą.
- Cóż to było? ...
- Wojna, proszę jegomÓści, ...:_ oświadczył z determinacją
Stach.
1
1
- Toć widzę, bo i pole bitwy sromotnie wygląda.
- Ja byłem Janem Kazimierzem, a Witek Karolem
Gustawem, a łóżka to były warownie i ziemie polskie, on mnie
wypierał, bom się i dał, ustępując mu z placu, aleć jak za granicą siły zebrałem, niby tam za siennikami, jak na niego ru-

f
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nąłem,

wprędce moja była Wielkopolska, a Krakóv,
to zaraz oddał, tak zmykał, w Gdańsku się oparł
i o pokój prosił, ale ja, w zacietrzewieni.u natarłem zbyt silnie,
barykady się wywróciły, Gdańsk się obalił, no i woda się wylała,,
a misa stłukła.
Otto Gross z trudem utrzymywał powagę, bawił go zapał
chłopców, pomysłowość, wygląd, najchę~niej byłby sprawę za~ończył wesołym wybuchem śmiechu, ale obok stała groźna
Guta, z rękami na okolistym fartuchu, .czerwona jak piwonia.
- Niech jegomość spojrzy, co za porządki porobili. Misę
rozbili. Niech jegomość jeno spojrzy, jak oni wyglądają, istne
straszaki, zmokłe wrony. Spr.Zątanie będzie znowu, nim się
wszystko do ładu doprowadzi, a toć kolka może człowieka
zabić przy takich chłopakach.
- My posprzątamy, - szepnął Witek, patrząc tak pokornie, że nawet Guta złagodniała.
- O ty ... bachorze jeden, nie od ciebie to pewnie wyszło,
jcnb od tego czarnego wisusa z potarganą czupryną. Podrapanyś wedle ucha.
/
- To nic, zaraz po ścierkę polecę i wodę wytrę.
!
- Kto obalił i rozchlapał, niech zbierze i wytrze - sentencjonalnie wygłosiła Guta, patrząc na Stacha. W mniejszych
był u niej łaskach, aniżeli Witek, bo w czasie opowiadanych
, przez nią wiarogodnych l}istorii, uśmiechał się czasem z niedowjerzaniem.
- No, pomóżcie Gucie posprzątać i spać. Gdyby nie to,
żeście tak wykrGtów nie szukając, prawdę rŻekli, skóra _byłaby
w robocie.
Otto Gross odwrócił się żywo i wyszedł.
- Jegomość naprawdę jest za łagodny, skórę wam trzeba
było dobrze wyłoić, irytowała się gospodyni, ale wisusy już
porozumiały się spojrzeniem, i w jednej chwili dokonany został
atak~na Gutę, chłopięce ramiona ją objęły, przytuliły, jej biały
czepek pokrzywił się od pocałunków.

i

tak

Warszawę
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tracić grunt pod nogami w całej Polsce, jak gdyby tam od
jasnogórskiego klasztoru i garstki jego obrońców, nadpłynął
duch energii i bohaterstwa, lud zaczął się burzyć, za broń
.
'
chwytać, jak spod ziemi wyrastały zbrojne oddziały.
I doszła do Gdańska wieść, że i Jan Kazimierz, zawsze
eh wi)jny i czekający .oparcia, zrozumiał, że należy nie u obcych
progów pomocy żebrać, ale zaufać Bogu i siłom własnego narodu, i o powrocie myślał.
Karol Gustaw natomiast miał podobno zamiar z wio5ną
rozpocząć oblężenie Gdańska.

1

W styczniu więc pracowano gorączkowo, by wypróżnić
magazyny i zwieźć do miasta zapasy towarów; w domach
kupców gdańskich, . z mieszkań uczyniono składy, ,w kątach
poukładano meble, od podłóg do sufitów piętrzyły się wory
z mąką, bale ba.wełny i surowców, sukna, materie jedwabne,
każdy dom staf się śpichleq:em.
Otto Gross prz~biegł po raz ostatni mury :Składu, by :-'.Obaczyć, czy nie zapomniano czego; smutnie wyglądał ten pusty
budynek, o grubych murach, małych okienkach, z poczerniałymi od starości belkami dębowymi, kolebka dobrobytu ...
I za p~rę godzin legnie to w ruinach,. ..
Ano... za Gdańsk i króla ...
Wóz ładowny ruszył, Stach prowadził siwego za cugle.
Witek i Otto szli obok, uważając, by co nie, spadło, mijali
właśnie malutki domek z czerwonej cegły, w oknie czarny k0t
przysiadł i grzał się w zimowym słońcu i starowina jakaś ·najspokojniej w świecie robiła pończochę. Raz dwa, raz dwa,
migały jednostajnie drµty; przez szybki domku }arzyły sję
czerwone kwiaty pelargonii i r~dosne o dziwacznie rozwianych
kielichach ·fuksje. Otto GrosŚ zatrzymał się, ogarniają·c zdumionym spojrzeniem domek i jego właścicielkę, po chwili , wahania chł opco~ polecił, by zaczekali, przeszedł m;ły, śniegiem
zasypany ogródek i drzwi btworzył. Ogar~ęło go ciepło buch'.ł
jące z komina i zapach kwiatów, staruszka mieszkała j~k

a
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w cieplarni, nawet po

białych

ścianach

pięła

się. plątanina

ciemno-zielonych bluszczów.
- Hej, babko, zali wam niewiadomo, że do dwunastej
w południe całe Petershagen opróż!1ione być musi? ...
Starowina przerwała robotę na chwilę, kiwnęła głową
w białym, starannie wyprasowanym czepku i rzuciła spokojnie:
- Ja się nie ruszę.
- N o, to was przemocą usunąć każą.
Szybciej zamigotały druty.
- Cóż ja \komu wadzę! Burzyć mają, niech burzą, dziewięćdziesiąt lat tu mieszkam, całe moje życie minęło ... Niech
'
mnie gruzy zasypią.
Wyrzucą was przemocą, babko, i na cóż wam to?
\Vidzicie, przyszła taka chwila, że dla dobra Gdańska i króla,
każdy z nas coś poświęcić musi, jedni dają mienie, jnni życie,
toć i wy babko, musicie dać na ofiarę ws1sze wspomnienia.
- Zosta~cie mnie, panie, stara jestem, legnę pod gruzami
i nikt nawet wiedzieć nie będzie, kot tylko daremnie będzie
c2ekał śniadania i pieszczoty ... Szkoda wam czasu tracić, czas
dla kupca to pieniądz, a wy go marnujecie dla mr:iie starej,
Bóg niech wam zapłaci. Za mury miasta z innymi nędiarzami
nie pójdę, w twierdzy nie zostanę, bo gęb do żywienia nie potrzebują, gdy ręce do pracy n~ezdolne.
- Słuchajcie babko, tak czy tak, wyjść wam stąd każą,
jt·no, że teraz możecie zabrać wszystek wasz dobytek, a potem
to tylko tyle, ile udźwignąć zdołacie. Zagrzebać się wam pod
gruzami nie pozwolą, trzeba dobrowolnie odejść, uporem nic
nie zyskacie.
- A któż w całym Petershagen przewiózłby rzeczy Małgo
rzaty Ruben? - lzaśmiala się gorzko starowina. - Wszakże
ci ja, panie, byłam żoną i matką miejskiego kata, a wiecie
przecie, jaką pogardą i l\kiem przejmuje ludzi nasze rzemiosło.
Powiedzą, na co wam kom, matko Ruben? Wam diabeł wszystko
przeniesie.
G*
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rozszalałe, to zamierało nagle i kamieniem ciężyło w piersi.
Gdy słyszała głuchy łoskot wynoszącej gdańskięj skrzyni, zdało
się jej, że to wynoszą trumny jej męża i syna," jak żywa stanęła
jej w pamięci ta chwila daleka, cały ból jej ożył w dawnej
potędze.

r

- Wyjdźcie lepiej, babko --:-- namawiał łagodnie Otto ,
Gross, chyląc ku niej swą wyniosłą postać. - Pójdziemy przoc~em, oprzyjcie się na mnie.
Małgorzata Ruben cicha, milcząca, blada jak płótno, postą
p1ka \krok i padła martwa, serce jej pękło ... ·
- Pierwsza ofiara za Gdańsk i króla ... Dla niej tak lepiej ...
szepnął ·otto, składając ją na ł9żko· w izbie. -:- Gminę, trzeba
, zawiadomić o zgonie, a reszta zostanie, jako- jest.
Po południu głuche wybuchy wstrząsnęły miastem, o.błok
kurzu jak gdyby welonem mgły zasłonił świat:to w gruzy się
rozsypywały przedmieścia. A gdy około popołudnia dnia nastr.:pnego opadła wreszcie szara mgławica kurzawy, to miasto
spichlęrzy, domów, kościołów, ujrzeli Gdańszczanie masy kamieni i cegły, sterczały jeszcze drzewa, smutne, zimowe, z liści
ogołocone, ale i te podzieliły wkrótce los domów, już im siekiery
przyłożono do pnia, już pracowały piły i raz wraz, chyliło
któreś nagle potężną koronę i waliło się w pył.
Wieki stawiały, a kilka godzin potrafiło dokonać zniszczenia.

"
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Cały

Gdańsk

powiewał

chorągwiami,

.festonami
świerkowej zieleni, rozbrzmiewał melodią dzwonów, od ~amego
rana ściągały przed ratusz tłum y ludzi przybranych odświętnie,
spokojnych, skupionych, udzielających sobie półgłosem najświeższych nowin dnia ... Na terasie przed ratusze~ i wiodących
na nią schodach, rozłożono czerwone sukno, w olbrzymich
srebrnych świecznikach bielały świece, a wśród nich czernił się
1

\

stroił się

I

krzyż.
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Wiosna

była

w roku 1656

wyjątkowo

wczesna: w marcu
już przyszły ciepła, południowe wiatry, puściły lody i rozkołysała , się nad ziemią ta przedziwna wiosenna woń zoranej
gleby, młodych traw, pierwszego deszczu,· wąń-, budzącego się
:'
zycia.
W Gdańsku było słychać huk dział, a z wieży ratuszowej,...,.
przez szkła, wygodnie można było obserwować ruchy wojsk
szwedzkich. Karol Gustaw szturmował Mindę. Nie czekając
oblęienia, Gdańszczanie wysłali odsiecz do Malborga, odbili
Szwedom Oliwę, a wreszcie do Pucka, który miał zamiar otworzenia bram królowi ~zwedzkiemu, wprowadzili swoją załogę.
Mieli się połączyć _z wojskiem Stefana Czarnieckiego i ubiegając oblężenie, uderzyć razem yv centrum sił szwedzkich, ale
Karol Gustaw ubiegł ich tym razem, rozporządziwszy szturm
pierwszej linii obronnej.

~

Kupieckie miasto stałó się nagle obózem warownym, na ulicach palono ognie., gotowano w kotłach strawę dla żołnierzy,
na dalsze szańce młódź i niewiasty donosiły potrawy i napoje,
nie zważając na szwedzkie kule. Stach z Witkiem chodzili najczęściej do szańca stylborskiego, ?-o tam był żołnierzem Wolf
Kummerstel...
Olbrzymi podmajstrzy wypróżniał dokładnie koszyk z Jarami panny Anny, a chłopcom kazał się wynosić' z powrotem,
bo jak mówił, żołniers~ie języki, gdy je piwo lub miód posmaruje, zbyt swobodnie chodzą, a chłopiętom rzeczy nieprzystojny,ch słucha~ pie należy.
- C~o~ raz pozwólcie nam zostać - prosił Stach.
- A ·poco, mój mały? Dzieci chętnie naśladują starszych,
bez względu na to, czy przykł'd godny naśladowania, a tu
moglibyście się nauczyć sł,ów, ia które, gdybyście doszli do
rozumu, wstyd by wam było. Mowa ludzka, to cenny dar Boga
\\' poszanowaniu mieć ją należy.

\
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ROZDZIAŁ

l{ula, która nie

X.

zabiła.

\

Jakże dawno jł:lż Stach nie widział swoich, z tęsknotą
patrzył

nieraz przez okno na deltę wiślaną i morze dalekie
i rozmyślał, co się dzieje z osadą i z Mrąwami, h gdy wieczorem
daleka łuna :rozpalała niebo, lęk w nim wstawał, że to może
ll nich, iż tó z dymem idzie chata rybacka i dobytek ojców
przybranych.

I

Wojska szwedzkie rozpoczęły oblężenie, zbliżyła się kanonada dział, przywożono już rannych i chorych; a wokół był
cudny maj, kwitły jabłonie i grusze, wieczorem przez rozwarte
okno płynęła upojna woń bzów i narcyzów, a huk dziaJ w owe
dni wiosenne pełne czaru i krasy, przy niebie bezchmurnym,
zdawał się jak gdyby echem dalekim szalejącej gdzieś w pobliżu chmury. - Na tarasach przed domami siadywano, jak
zwykle o zmierzchu, gawędząc, jeno że te gawędy teraz nie
dotyczyły spraw kupieckich i domowych, j eno były jak gdyby
krooiką dnia, sprawozdaniem z placu boju. Ten padł... tamtego
przywieźli rannego, groza,· bieliła twarze ludzi i smutne były
te gawędy o zmierzchu. W mieście utworzono pogotowie pożarne, pan Otto pozwolił zapisać się doń Stachowi i Witkowi,
a szciególnie Witek, umiefący 'chodzić po lince, piąć się w górę
po byle jakiej dr,a binie, okazał się pożądanym nabytkiem.
Zaczęło się dla chłopców nowe życie, praca w warsztacie stanęła zupełnie, na naukę czasu nie było, chodzili więc na ćwi
czenia, roznosili amunicję i jedzenie na szań,_ce, a w domu mieli
co opowiadać pani An!lie. Kilka miesięcy, spędzonych pod
dachem mistrza Grossa wystarczyło, by serca chłopaków
przylgnęły całą mocą* uczucia do tej słodkiej, gospodarnej, niewyzyskane sk?-rby macierzyńskiej czułości posiadającej do
rozda3ia „cioci I Andzi" . .

la
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że9y jeno raz był nareszcie prawdziwy pożar, zoba-

czyłpyś,

jakbym się piął po linie na ratunek, -cóż, 'kiedy
wszystkie granaty lecą na przedpola.
- A ty byś chciał, żeby gwoli twojej zręczności padały
w sam środek miasta - śmiał się Stach.
I rzeczywiście, prawdzi~ego pożaru nie było dotąd, kule
nieprzyjacielskie padały na zniszczone przez Gdańszczan
p1 zedmieścia, wybuchały wśród gruzów, nie czynią~ szkody.
Czasem, gdy chłopcy wracali później , z szańców, przejmował ich lęk, gdy iść musieli wśród rozwalonych przedmieści,
gdzie jeno czasem wychudły pies szukał czegoś wśród gruzów,
bb
żałośnie, rozpaczliwie, jak dziecko skrzywdzone, płakał
I
bczd~mny kot.
_Zdawało siG im nieraz, że wśród zburzonych murów kupi
się jakieś życie tajemnicze, że czasem cienie jakieś. przewij:.iją
się wśród gruzów i nikną. Zazwyczaj gdy im wypadła droga
przez wyspę spichlerzy, położoną w rozgałęzieniu Motławy lub
p:·zei Petershagen, to przebywali ją biegie~ i dopiero w murach
Gdańska, wśród jego pięknych i cichych, wysokich dom9w,
zwalniali kroki, doznając miłego uczucia bezpieczeństwa. '
I teraz właśnie wracali z kilkunastu wyrostkami, bo nosili
kule i ·proch na szańce, szli brzegiem leniwie płynącej Motławy,
z pustymi koszykami, śmiejąc się i śpiewając, młode ich głosy
I
7
leciały hen, daleko po fali.
I

Pobijemy Szweda
gdy pozwoli Bóg,
poprzed gdańskim gryfem
będzie zmykał wróg.

1

Poprzed gdańskim łokciem,
zmienionym na broń,
cofnie się król szwedzki
aż za morską toń.
1)

Gryf -

lwrh Cda(1skn.

\

)

Uf... - odetchnęli pełną piersią.
Stary człowiek jestem, nikomu .pic złego nie uczyniłem.
.
Puśćcie mnie, chłopaczki.
- J akeś porządny człowiek, to się nie masz czego bać,
bo cię puszczą.
W sercu' Witka tymczasem szalał niepokój, poznał głos
starego Piegoniusa, on to był, wątpienia nie było, skądżeby się
był wziął wśród ruin Dedal? Ale, dlaczego ukry~ał się wśród
ruin przedmieścia, dlaczego chwycił, za gardło Stacha, który
mu pomóc niósł, dlaczego talara chcfał dać chłopcom za tq!.. by
-

\

. go

puścili...

Szli teraz przez długą ulicę i Witek pozostał nieco w tyle
ze Stachem.
·_ Stachu ...
- Co? ...
- Wiesz, że to stary Piegonius ... dziad ...
- Co bajesz? ...
- Naprawdę, poznałem głos, a zresztą Dedalus był ź nim,
przyczołgał się do mnie i zdechł mi na rękach, granat" mu łeb
rozwalił.

No, dobrze, dziad, ale widzisz, to dlaczego on mnie 7.a
Do gminy iść nie chciał,- ma coś nieczyste sumie•
a jak niewinny,
W gminie go przesłuchają,
dziad.
twój
nie ten
to go i puszczą .. ; Ale mocną ma rękę, jak przełykam, to mnie
w gardle jeszcze tak boli.
- A jeżeli on ... szpieg ...
/
To będzie wisiał ...
- Polecę do pana Grossa.
- Poco? ...
I
- Dziada mi żal.
- Strasznieś za te kije wdzięczny ...
Witek podszedł do wiedzioneg~ w triumfie jeńca i pociągnął go za czarny płaszcz.
-- Dziadu... czyście to wy?
-

gardło ucapił?
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Piegonius spojrzał na chłopca; wchodzili właśnie na taras
przed ratuszem i światło z sieni padało im na twarz.
Czego chcesz?
- Polecę do· pana Grossa ...
- A leć do samego Belzebuba, nie mogłeś to powiedzieć
tym zacnym młodzieńcom, kim jestem, aby mnie byli puścili?
Byłeś i jesteś fujara i ciesz się, że kija nie mam pod ręką.
Polizał mnie granat po ramieniu i piecze, jak ogniem; takie
dowcip gnać starego człowieka po nocy, Bóg wie poco, do gminy.
Puścilibyście mnie, zacni młodzieńcy, widzicie, że jednego z was
wyhodowałem tak starannie, że i ojciec rodzony nie zdołałbY;
lepiej.
- Och, nic z tego - wstrząsnął głową Stach. - Co
Gdańszczanin ,złowi, tego nie puści.
- A Dedala zabiło, wiesz, dziadu.
- Szkoda, że nie was wszystkich - mruknął stary. - Takie puste łby, tp byłyby pewno trzaskały, ja~ purchawki.
- Uważajno na język, 'dziadu - wybuchnął Uphagen.
Pan Fryderyk Ehler sam cię postanowił przesłuchać, właśnie
od niego wracam. Jeżeli wyrządziliśmy •ci krzywdę, to Bóg
widzi, z całego serca gotowiśmy cię przeprosić.
'
_!_ Umarłemu kadzidło, młodzieniaszku ... umarłemu kadzidło pod nos podetkniesz, a nie kichnie. Wstydu się jeno najecie, za tę waszą zbytnią gorliwość, zobaczycie. Dezyderemu
pjegoniusowi, co na królewskich dworach bywał, ręce paskiem
od spodni wiązać ... o smyki niegodziwe! Ja w tym, że was pan
burmistrz ochłostać każe za ten brak szacunku dla wieku podeszłego i włosów siwych .
..,
W tej chwili Piegonius urwał, skurczył się jeszcze bardziej,
a jego lewe ramię podniosło się nagle nęrwowym, ruchem, do
sieni wszedł burmistrz miasta Gdańska, pan Fryderyk Ehler.

lV ohro11ic Gtlafiska.
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XI.

Wolf Kummerstcl.

1

Pachnął bez rozwity, jego białe, wonne kiście kładły się
na potężnym murze szańca stylborskiego. Ranek był świeży,
wo.nny; po nowym szturmie panowała dzisiaj świąteczna cisza ...
Załoga spała, gdzie kto mógł przysiadł, o szańce się oparł albo
o plecy drugiego, ot, byle zdrzemnąć się trochę, byle chociaż
trochę wypocząć. Od tygodnia przeszło szaniec stylborski t,yl
w .ogniu, dziś nareszcie pierwszy cichy- poranek bez huku dział,
bez szczęku ręcznej broni, wrzasku oblegających i obleganych,
bez grozy śmierci.
Wolf Kummerstel patrzał w dal, a jego olbrzymia ręka
gładziła pieszczotliwie białą .kiść bzu, który mokry od rosy,
życie
chłod~y, zakwitnął wśród kul. Jak zawsze i wsz~dzie się rodzi na mogiłach, a mogiły chłoną życie.
Gdy znowu wrócę ,do warsztatu - 1 myśli Wolf Kummerstel - zrobię w mozaice drzewnej taką gałąż bzu. ,Jakie to
pięł<ne, .\ jakie misterne, jakim mistrzem niedoścignionym jest
Bóg, który to wszystko stworzył, każdemu kwiatu, każdej rośli
nie dając taką rozmaitość kształtów i barw, i taką peł11 piękna.
I \\! duszy podmajstrzego wstaje modlitewr;e wzruszenie,
splątają się_ n;ce na dziale, czci Boga, twórcę życia i piękna,
korząc siG przed Nim i dziGkując Mu.
Wokół jen~ chrapanie słychać śpiąC;ych żołnierzy, podobne
jednostajnemu zgrzytowi tartaczanych pił .. .
A teraz dzwony słychać· od Gdańska .. .
I przed jego domkiem nad Wisłą bzy się już pewno rozwinęły, na bosaka jego mała Anula ugania po ogródku, biedna
Anulka, pewno o ojcą pyta, a matka jej mówi, że broni Gdańska
dla Polski... on Niemiec ...
Uśmiech przesuwa się po łagodnej twarzy olbrzymiego
podmajstrzego; nieraz, gdy Anulka była n;i.~lutka, zastanawiał

/
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Patrz ... jak beztroskliwie biały motyl lata i miodem się
opija, dobrze mu. Wiesz, w maju to i śmierć mniej straszna.
I Szwed dziś wiosny używa ... patrz, jak się to do słońca
_grzeją.

Ale czego się oni tak na nasz szaniec gapią?
Ot, tak sobie.
Patrz! gromadkami stoją, pokazują sobie coś,

śmieją

Wyrżnąłbym

w tę kupę.
Wolf Kummerstel spojrzał w J kierunku, V( jakim patrzyli
Szwedzi, i jego potężna ręka zacisnęła się kurczowo, a serce
przestało bić na mgnienie. Na szczycie szańca stylborskiego,
w ciepłym powiewie wiosennego wiatru chybotała się biała
chorągiew.

-

Zdrada!
krzyk Wolfa

Ochrypły

rozbudził ludzi, powstał gwar, hałas,
krzyki:
- Poddają nas!
- Biała· chorągiew na szańcu!
- Jezus Maria, co za wstyd!
- Wolejbym był poległ pod gruzami; już mi się chyba
nigdy w Gdańsku nie pokazać ...
Trudno ... my jeno słuchać mamy, a starsi rządzą.
- Wygarną~ w tę szwedzką, śmiejącą się hołotę i już.
- Cicho tam.
Nagle żołnierze umilkli, stanął wśród nich •komendant
szańca, otoczony starszyzną. Przywykła efo karności załoga powitała go głuchym milczeniem.
,L_ Lepiej się było prochami wysadzić! zadźwięczał w tej
ciszy ochrypły wzruszeniem głos Wolfa K ummerstela.
- Żołnierz ma. słuchać, a nie deliberować. Szaniec stylborski poddał się jego wysokości królowi szwedzkiemu Karolowi Gustawowi, bo się dłużej utrzymać nie mógł, załoga otrzymała pozwolenie wymarszu z bronią w ręku, pod warunkiem
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Bo, gdybyś padł, panieJ byłby koniec wojny ...
Wiesz, co cię czeka?
Śmierć ... nie lękam się jej, panie, żałuję jeno ...
- Czego? .. .
- Zem nie trafił.
Tymczasem Szwedzi otoczyli. ciasnym pierścieniem

załogę

szańca, rozbłysła biała broń.

Karol Gustaw nikły wąs nad wydatnymi ustami gładził
spojrzawszy na załogę szańca stylborskiego, rzucił:
- Złamali zobowiązanie ... wymordować!
- Jezus Maria!
Wolf Kummerstel całym wysiłkiem swoich potężnych
mięśni, odrzucił trzymających go ż9łnierzy ... chwila wahania,
zdało się, że chwyci za gardło Karola Gustawa i zdusi, ale nie,
1
n.mął mu -do stóp.
- Panie ... litość miej ... toż jeno ja zawiniłem ... jeno ja ...
- Wymordować!. .. - powtórzył zimno Karol Gustaw.
A oto już jego rozkaz wprowadzono w czyn. Wolf Kummerstel słyszał palbę ręcznej broni, jęki, nie widział nic, jego usta
przylgnęły" do rajtarskiego buta Karola Gustawa.
- Panie, miłosierdzia... ci ludzie mają dzieci, żony ...
Panie ...
Ciężkie ręce żołnierzy trzymały go znowu.
- Dlaczego wpierw nie pomyślałeś o tym?
- Zaślepiła mnie nienawiść. Puść ich wolno, bo ci nie
zawinili w niczym, puść ich, jeżeli nie chcesz, by Bóg sprawiedliwy pomścił si~ za nich, dając ci kiedyś konanie długie
i męki pełne.
Po dumnej twarzy Karola Gustawa przesunął' si~ cień, było
coś w słowach podmajstrzego, co lękiem przejęło nawet to
twarde, niewrażliwe serce.
Długie konanie ...
- Zaprzestać ... Rannych opatrzyć, resztę puścić, niech idą
r,.a złamanie karku ... A tego ... tego tu ... powiesić ... Spójrz, - do-
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rzucił

nagle król, ulegając popędowi swojej żywej natury, - cóż
ci przyniosła ta nien~wiść twoja? Ja żyję, ty umrzesz, a to
, krwawe pobojowisko twoim jest dziełem ... Ilu zginęło z załogi
szańca stylborskiego?
- Około dwustu ludzi, panie ...
I
- Widzisz, twoja zasługą i tobie będzie cięzko umierać.
Żałujesz teraz?
Wolf ,Kummerstel nie odpowiedział, zabrakło mu głosu,
jedna myśl jeno, jedno pragnienie szalało w jego skołatanej
.
I
głowie... skończcie już ze mną... skończcie; bo oszaleję ...
l wdzięczność odczuł dla Karola Gustawa, gdy ten odwracając
się od niego,. rozkazał:
,
- Albo nie, nie wieszać, rozstrzelać na szańcu stylborskim,
bo wierny był z niego żołnierz ... a wierność nawet u wroga
cenić należy.
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Tajemnica Piegoniusa.

Nie mogłem nic uczynić dla starego Piegoniusa, Witek.
na męki, zeznał, jako szpiegiem był, wpuścił go w obręb
Gdańska oficer z załogi w Grebynie, który był też w tajemnym
porozumieniu ze Szwedami i wczoraj zamek Grebyn poddał.
Stary świą.tłami dawał znaki Szwedom o wszystkim, co się
Wzięty

działo

w

mieście.

I Otto Gross,

kładąc rękę

na pochylonej jasnej

głowie chło

pięci?ł, dorzucił:

- Dziś niedziela, a dnia Pańskiego nie gwałci się wykon:miem wyroków, powieszą go jutro o świtanfo. Idźcie do
kościoła, chłopcy, a potem zgłoś się, synu, do wartownika przy
tymczasowym więzieniu koło izby katowskiej; może ty starego
namówić zdołasz, by się z Bogiem pogodził przed zgonem.

/
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rza,

głucho dźwięczały

chłodne

powietrze

kroki,

wśród

grubych murów, wilgotne,

przejmowało ziąbem ...

Coś przeleciało

obok nich ... szybko . po ziemi, jak cień ...
jak młotem, a ręka mimowiednie chwyciła

SLrce Witka waliło,
za opończę dozorcy.
- Toć szczur...

nie. bój

się

mały,

pełno

tutaj

tego

tałatajstwa.

Klucz zazgrzytał w zamku, weszli. Na tap'czanie siedział
srnry Piegonius, światło latarni padało na jego brzydką twarz
z przełamanym nosem, wokół ust osiadła linia bezmiernego
znużenia, oczy patrzyły tępo i martwo ...
- Przyprowadziłem wam gościa... przyjdę tu po ciebie,
mały, za godzinę, 'dobrze?
To ty, Witek?
Ja, dziadu ...
Ostań się dłużej ... jeżeli możesz ...
Oho, dłużej, jak godzinę nie wolno ... - zaprotestował
dozorca, - za godzinę, to się można sto razy pożegnać.
- Latarnię chociaż ostawcie... chłopak nienawykły do
;
takiego mroku...
- To mogę ...
Wyszedł.:. Zgrzytnęły znowu zawiasy l klucz, echo kroków ciężkich, pcwolnych przebrzmiało. fvitek modlił się
w duszy, by go Bóg natchnął, by mu dozwolił znaleźć sło~a,
kióreby trafiły do duszy starca.
Piegonius milczał, czuł nieznośny ból w stawach, w krzyżach, w głowie, paliło go pragnienie.
Pierwszy raz w życiu odczuł samotność, pustkę, lęk.·..
Gdy po przesłuchaniu, gdzie usiłował kłamstwem się wy\vinąć, wyślizgnąć dowcipem, i po mękach, na których wszystko
vvyznał, zamknięto go w tej wilgotnej, zimnej, wnętrzu grobo-.
wemu podobnej celi, a rdzawy klucz zazgrzytał ... z Piegoniusa
opadł cały sztuczny humor, dowcip, którym usiłował zjednać
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sobie sędziów i kata, poczuł \ię nagle zmęczonym, chorym,
starym.
A wokół była cisza, straszna cisza izby więziennej, której
v.,rota mają się otworzyć jutro poto, by jeno oddać skazańca
~mierci.
U cieszył się z przyjścia chłopca, ale zaraz potem pytał
zgryźliwie:

A ty pocoś tu właściwie przyszedł?
Pożegnać się z wami, dziadu.
Także coś! spojrzał podejrzliwie z ukosa. Chcesz
może czego?
- Ja tylko tak. .. żeby was zobaczyć ... ,
- Także przyjemność, ano, to się napatrz dowoli, dobrze
że doz~ca zostawił latarnię, boby ci był przepadł ten cenn?
widok. Cóż, dobrze ci tam u tego kupca?
Jako mi nigdy w życiu nie było.
No, to i dobrze ... a Dedalusa zabito?
Głowę mu rozerwało, po południu pójdę i zakopię go
w· rumowisku ..
j Poszedł naprzód ... - I nagle dorzucił łagodniejszym jakimś
niżeli zwykle tonem: Dobrze, że przyszedłeś, strasznie jest
tak na śmierć czekać... samemu ...
- Dziadu... - Ramiona chłopca otoczyły nagle szyję
starca, jego gorący policzek przytulił się do zwiędłej I twarzy
Piegoniusa. - Pązwólcie, by do was ksiądz przyszedł z ostatnią
pociechą, ulżyjcie duszy, dziadu.
A na starego dziwnie jakoś oddziałała ta niespodziewana
- pjeszczota, odsunął szorstko chłdpca, skurczył się, nie ogolona
brqda zaczęła mu się trząść podejrzanie.
- E. .. co mi tam.
. A Witek u stóp mu przyklęknął i wznosząc ku niemu błę
kitne, łzawe oczy, prosił:
- Zobaczycie, dziadu, tak lekko wam się stanie na duszy,
tak pogodnie. Nas przygotowuje teraz do pierwszej spowiedzi
-

;-
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zaszczyty jak pogarda ludzka, bezmiar bogactwa czy nędza.
Na drugim świecie bezwartościowe to walory.
Ale teraz słowa dziecka wzbudziły w nim tęsknotę za miło
sierdziem Boga, stary grzesznik walczył ze swoją największą '
winą, ze swoim jedynym umiłowaniem.
Co z nimi zrobić? ... Na toż je zbierał tak starannie, płacąc
za nie krzywdą ludzką, a czasem i krwią, by je teraz wydano
na byle co?
Podniósł oczy i spotkał spojrzenie błękitnych oczu chło
pięcia, współczucie w nich było i głęboko odczuta litość.
- Słuchaj, Witek, talary mam ... co z nimi zrobić?
-· Oddajcie je księdzu, dziadu, roźda bied_nym, pomodlą
się za waszą duszę.
Rozległ się na korytarzu ciężki krok dozorcy.
-:-. Ot, i pójdziesz już ... niechże mi przyślą księdza ... a tobie
niech Bóg błogosławi.
Witek przytulił usta do tej ręki, która go biła tyle razy,
a nie popieściła nigdy.
- Ostajcie z Bogiem, dziadu.
Chłopczyna wybiegł, a starzec na kolana się usunął, _ twarz
, w dłoniach ukrył, czynił rachunek sumienia, ciężki, długi,
bolesny rachunek zmarnowanego życia byłego włóczęgi, skąpca,
oszusta, co się naweYprzed zbrodnią nie cofał ... ale czynił go
z pełnią pokutnego żalu i zbudzonej nagle wiary.
:..
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Gdańska.

Gdańsk wrŻał ruchem od samego rana, wieść o poddaniu

Grebynia, o kapitulacji szańca stylborskiego, a wreszcie o zaGłowy przez Szwedów, niepokojem napełniła miasto.
A oto wczesnym rankiem przybył poseł od Karola G~stawa
jęciu

I
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całkowicie

Opatrzności

Boskiej pozostają,. wyjąwszy co się
obowiązków względem Polski tyczy, najpokorniejszymi słu
gami Jego Królewskiej Mości Szwedzkiej.
na

Rajcy,

'

Ławnicy

i Rada Stu".

Po wyrazistej twarzy biskupa przesunął się cień.
- Niechże mi wasza królewska mość dozwoli posłować
jutro do Gdańska.
- Poco?
- N a kłonię ich do poddania ...
:.._ Alboż oni nakłonić się dadzą?! Zdaje mi się, że z nimi
to najlepiej armatami rozmawiać. Nauki dają oni mnie!
Kupczyki - królowi szwedzkiemu.
~
- Bóg pokarze pychę. Aleć dobrotiiwym byłeś zawsze,
miłościwy panie, będziesz nim i dzisiaj; dozwól mi raz jeszcze '
do nich przemówić, zanim się krew chrześcijańska z obu sfr~n
poleje.
•
- Ano dobrze... Wolałbym i ja wziąć Gdańsk w drodze
układów, ale mieć go muszę! Prawqa, Stefnbock, że oni nie
wytrzymają długo, ich prz~cież cud nie uratuje.
- Ja, gdybym był· na miejscu waszej królewskiej mości,
przebiłbym kanał Raduni i odebrał miastu wodę do picia.
Można si~ bez wszystkiego obejść, ale bez wody trudno.
Będą pić z Motławy albo z Wisły.
- I wymierać na· cholerę.
- Rób, co chcesz, jenerale, ja jutro i tak pociągnę nad
l
Noteć, bo mnie takie stanie pod murami wściekle nudzi. A]eć
jedno pamiętaj, Gdańsk i jego skarby mieć muszę.
- Może już jutro Gdańsk odda je dobrowolnie waszej
królewskiej mości, - wtrącił biskup Croy.
•
- Po takim liście! - zaśmiał się król.
- Miejmy nadzieję, że przemówi do nich głos zdrowego
rozsądku.

8*
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rządzi król drugi, któ~go połowa ziemi jest... w naszych
rękach, a którego ~puścili właśni poddani. Miastó wasze może
legnąć w gruzach w czasie oblężenia, osierocone dzieci odziedziczą nędzę, miast dobrobytu. Miejcie litość nad dziećmi waszymi. O co wam chodzi? O to, żeście dali wasze słowo i waszą
przysięgę ... Ja was z niej rozwiązuję, jako dostojnik waszego
kościoła. ,
Biskup Croy skończył, Ódpowieqziała mu cisza, gh.i'cha.
cisza, a potem zadźwięczał -w niej czysty, doniosły głos Fryderyka Ehlera:
I
- Pozwólcie, sławetni rajcowie, iż oświecę księdza
biskupa co do sposobów i zasad, jakimi 'od wieków rządziło
się miasto ... Przodkowie Gdańszczan przede wszystkim przywiązani byli do ewangelicznej nauki Chrystusowej. Zaraz zaś
potem kładli przywiązanie do królów swoich, jako od Boga
samego ustanowionej władzy. Po trzecie: strzegli, by nie odpaść
od_królesh~a polskiego, do którego ciała sami się przyłączyli.
Po czw°;.rte: bronili, ile im sił stało, praw, przywilejów, swobód
i zwyczajów swoich. Nakoniec zaś przykładali się do wzrostu
handlu swego,· przemysłu i dobrego bytu. Nigdy zaś u nich
pośledniejsze obowiązki nie szły przed pierwszymi, nigdy zysk
i interes nie był górą nad prawdą ' i dobrem. Żaden człowiek
przecież nie da wiary, aby Bogu podobało się złamaniem
wierności królowi przynależnej podpierać sprawę religii. Sam
wrodzony rozum Gdańszczan, aczkolwiek słaby, naucza ich, iż
nic tak nie wraża religii w serce i nie umacnia jej bardziej,
jak prostota ducha i pokój, o k:tóry wszystkie serca i wszystkie
języki błagać powinny Chrystusa.
Biskup Croy bladł i czerwieńiał naprzemian, spokojne,
dostojne. słpwa burmistrza miasta Gdańska przejęły go wstydem, dręczyły spojrzenia radnych.
Spodziewał się w tym mieście, Żłożonym z ludności napły
wowej, z narodowości różnych i różnych wyznań, znaleźć jedynie kupców, idących zawsze tam, gdzie nadzieja zysku większa
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Pewno... co innego wies·z, gdyby tak można zabrać
z sobą mistrza, ciocię Andzię, ciebie i te gdańskie wieże i tę
cudowną muzykę dzwonqw, widok z Biskupiej góry.
- I Wisłę, i morze, Motławę i Radunię, młyn krzyżacki
i kościół Panny Marii.
'
1
- Żebyś wiedział, zabrałbym to wszystko, bo wszystko to
miłuję, no, ale chodźmy jui, trzeba jeszcze Gutę przeprosić ,
i mistrza i ciocię Andzię, i podziękować za wszystko dobre.
Wiesz, Stachu, strasznie jestem dziś' szczęśliwy, oto Chrystus
Pan ·zejdzie dziś do nas i zamieszka w naszych -duszach, i tak
bym pragnął, by Mu tam było wszystko miłe, by Go żadnym
grzechem nie obrazić ... O, i taki wdzięczny jestem mistrzowi
i cioci Andzi, że ja, biedny, mały komediant, co przed . ~ilku
miesiącami nawet pacierza nie umiał, i żył jak to zwierzątko,
dziś mam udział w życiu ducha, taki piękny, taki bogaty świat,
podarowała mi- ich dobroć, całym życiem chyba się im pie·
odpłacę. Łzy rozbłysły w oczach pacholęcia.
Śpiesznie zbiegli do stołowego pokoju, gdzie JUZ czekała
panna Anna w bogatym jedwabnym ·stroju, ze starannie ułożo
nymi siwymi włosami i dużą ·książką do nabożeństwa w ręku,
i mistrz w wytwornym, na włoską modę uszytym stroju.
czarnym.
'\....
Gorące usta chłopców przylgnęły do rąk rodzeństwa; ukła
dali sobie w myśli, jak pięknie ~ypowiedzą przeproszenie, jak
uroczyście podziękują, aleć zabrakło im słów, wzruszenie zdła
wiło głos, jeno w oczach łzy rozbłysły, stokroć wymowniejsze.
- Niech wam Bóg błogosławi, dzieci drogie, byście zawsze
godnie przystępowali do Stołu Pańskiego i żadnym grzechem
ciężkim nigdy nie obciążyli sumienia ... Kto dobrze żyje, chociażby w pocie, w trudzie i płakaniu, ten i plon dobry obficie
zbierze. Przemija ciało człowieka i 'jego radości i utrapienie
ziemskie; a ostaje jeno to, co duchem zdobył i duchem uzyskał.
Pamiętajcie o tym, chłopięta, i trwajcie w dobrym.
Pan Otto Gross przycisnął do serca te dwie głowy.
-

...
zarzucA na

amiona. -
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A chłopcy, wzruszeni do głębi, ślubują sobie w duszy, iż
ten dzie11 na zawsze zachowają w pamięci i będzie im on jak
gdyby gwiazdą przewodnią w drodze żywota. Że nie zmarnują
dobrego siewu, jaki w serce im padł, jeno będą się starali
rozwinąć go życiem, by w bujny urósł plon.
A starszym przypomina się podobna chwila z dalekiego
dzieciństwa, i prawie wszystkie serya pełne są dobrych, szlachetnych porywów.

\
Minęło

chłopcy poważniejsi się

stali, pragnęli
w stanie łaski, więc zabawy ich
były cichsze, słowa rozważniejsze, rankiem biegli do kościoła,
chociażby na pacierz jeden. I była w nich tęsknota uczynków
dobrych, pragnęli obaj, by mogli zdziałać coś naprawdę poży
tecznego dla drugich i modlili się o to co dnia. Gdy zobaczyli
starca dźwigającego z trudem ciężar nad siły, albo kobietę,
' uczucie zadowolenia·,
śpieszyli z pomocą i mieli potem to cudne
które przejmuje serce człowieka, gdy spełni jakiś czyn dobry,
gdy komu pomocą się stanie. A w oblężonym Gdańsku było
dość sposobności do czynienia dobrze, do śpieszenia z oddaniem
drobnych, a jednak tak bardzo nieraz potrzebnych usług,
szczególniej, odkąd Szwedzi przebili kanał Raduni i odebrali
miastu wodę do picia, gdy wszystkie studnie obumarły nagle,
a cała ludność śpieszyła z konwiami i wiadrami do Motławy
i Wisły. O, ileż razy starowina jakaś gięła się pod ciężarem
pełnych wiader i ledwo dech chwytała piersią zmęczoną, jak
błogosławiła, gdy chłopcy ofiarowali się z pomocą i uwalniali
ją od ciężaru nad siły. To znowu zaczerpnąć trzeba było wody
dzieciom, które matki wysłały z dzbankami, to wreszcie wyręczyć Gucię, której przy zbytniej otyłości trudno było chodzić
tak daleko po wodę i dźwigać ją do domu.
Minęło znów kilka dni, chłopcy wracali właśnie z pełnymi
wiadrami, przystając czasem, bo już ich bolały ramiona, gdy
jak

kilka dni,

najdłużej zachować duszę

13Q
do panny Anny ... zjadłb)".ś
'
,
co może?
- Jakoś wiesz, nic a nic mi się jeść nie chce, a cóż ogień?
- Udało się ugasić w jakąś godzinę, zapadła się jeno
jeszcze powała na drugim piętrze, ma pierwszym i na parterze
;-.
wszystko ocalało, tylko czarne od sadzy.
- Długoście tam jeszcz'e pracowali?
- Do północy.
- A ty gdzieś był?
- Na dachu, tak wiesz chlust, chlust, konew za konwią,
a ogień za każdym razem sy ... sy ... jak gdyby w twarz dostał
i jęczał z bólu. Ale ci potem spałem, mogli mi Szwedzi nad,
uchem strzelać,· a pewno nie byłbym się przebudził.
- Staszek. .. ,_ Witek na łokciu się podniósł, ale uczuł
taki zawrót głowy, że opadł na poduszki z powrotem. Staszek, ty jeszcze coś wiesz i język cię okrutnie swędzi, ale ci
' '
gadać zabronili.
- W sednoś utrafił. A tyś czego taki ciekawy? Gdańska
Szwedzi nie wzięli, a reszta furda!
~ Bo wy pewno chcecie iść I z wycieczką beze mnie?,...
- Właśnie! Wzięliby nas. Zresztą Uphagen i Bartoldy powiedzieli, że przyjdą do ciebie wieczorem, ty ich wypytaj,
wiesz, że Bartoldy zawsz~ wychlapie, jak tylko ma co . .;
- A ty nic ...
- Jak ta czasem ... ciocia Andzia powie ci, ale jutro.
'
miał ochotę opowiedzenia
Stach wybiegł, bo za wielką
Witkowi o nowinie dnia. Pan Otto miał wyjść dzisiaj w nocy
z wycieczką i gdy woda zaleje obóz szwedzki, skorzystać z zamieszania i przedostać się przez linię wojsk oblężniczych.
Chodziło o to, by ktoś listy R:acly miasta Gdańska, wzywające
pomocy Jana. Kazimierza, do Czarnieckiego odwiózł, by ten
ktoś do Elbląga dotarł i oddał tam pisma, donoszące o położeniu
ogólnym miasta, o stanie oblężenia i obrony, naglące o wysła
nie pomocy,- a przeznaczone dla Ameryki L Holandii. Tych
-

, ...

Kiepskawa podobno ...

Pójdę
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listów byle komu powierzyć nie było można, los Gdańska
zawisnął może ód tego, by doszły swego przeznaczenia. Więc
podjął się pan Otto Gross ponieść tę ofiarę dla ojczystego
miasta; korzystając z zamieszania, jakie w szwedzkim obozie
sprawić musiało zalanie okolicy wodą, wydostanie się jakoś
poza linię wojsk, w żebraczym przebraniu przez kraj pójdzie
i listy doręczy.
Stach, gdy siE~ o tym planie dowiedział, dotąd błagał, prosił,
przedstawiał, aż go pan Otto obiecał wziąć ze sobą, bo chłopak
, miał w pogotowiu trafne argumenty: we dwóch będzie śmielej,
bezpieczniej, zna wiślane łęgi, bo na, nich wzrósł i przeprowadzi
nimi pana Grossa, wreszcie poniesie listy, których u niego
nikt szukać nie będzie, boć i któż podejrzewałby żebracze pacholę o polityczne sprawy. A wreszcie przyszła Stachowi myśl,
której słuszność uznał i pan Otto. Otóż, kędyś tam, w rumowiskach spichlerzy pozostac musiała buda starego Piegoniusa,
a
niej były jego papiery, które obecnie mogłyby się im
przydać. Poszli więc po południu na poszukiwania; Stach pamiętał dokładnie miejsce, gdzie przyłapał starego włóczęgę,
niedługo odnaleźli ukrytą w piwnicy budę na kółkach, były
w niej flaszki z rozmaitymi napisami. Leki te zdaje się były
sprzedawane przez Piegoniusa na targach i odpustach, bo na
flaszeczce, którą do ręki wziął pan Gross; widniał napis: ,,Dla
swarzących się stadeł kÓrdiał niezawodny, podać w polewce
albo w winie". Ale nie tego szukał pan Gross. Znalazł węzełek
ze szmatami starego, te mogły mu się przydać do przebrania,
wreszcie, w kieszeni starego wyrudziałego płaszcza znalazł
przepustkę, upoważniającą Franciszka Dezyderego Piegoniusa
do przebywania na linii wojsk szwedzkich. Pan Gross ucieszył
się szczerze, ten dokum~nt tworzył pewnego rodzaju gwarancję

w

bezpieczeństwa.

- Pysznie, będę do Piegoniusa tak podobny, jak jego brat
rodzony. Bartoldy ma siwą perukę, bo się w zapusty ubiegłego
roku za dziada przebierał... I te stare łachy włożę na siebie ...
9*

\
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.Noc była ciemna, wonna, cudna noc czerwcowa. Po burzy,
która przeszła nad miastem po południu, powietrze nabrało tej
dziwnej, pełnej świeżości i tężyzny woni, którą można jedynie
nazwać aro.matem budzącego się życia. Pan Otto ze Staszkiem
i Fryderykiem Ehlerem znaleźli się wkrótce nad Wisłą, Nad
rzeką była mgła i w pobliżu kilku kroków nie widziało się nic,
jeno mgliste zarysy.
- Dob~ze jest, będziecie mogli podpłynąć blislw ku brzegowi,· a nie dostrzegą was, ale w każdym razie zaczekajcie
lepiej, aż nasi dokonają zamierzonego dzieła, będzie wam
bezpieczniej.
Otto Gross usiadł na kamiennym obramowaniu wiślanego
brzegu, taka była naokół cisza, niczym niezamącona, szemrał
w niej tylko jednostajny plusk drobnych fal, płynących wolno,
'
.
'
ale niewstrzyma9ie drogą ,swego przeznaczenia.

.

- Poco zabierasz tego chłopca? taniem pan Ehler.

przerwał ci~zę zapy-

na głowie pacholęcia.
- Bo miłuje Gdańsk, jako ja, i jako ja nie ma nic do
stracenia, prócz życia. Gdybym ja padł, to on pójdzie dalej,
wtajemniczyłem go we wszystko,· bo wiem, że na nim polegać
mogę, jak na samym sobie, a pragnął iść ...
- Nie boisz się? - zwrócił się pan Ehler do Stacha.
,
- Ja?!. ..
Tyle było w tym pytaniu obrażonej dumy, że pan Ehler
:ą.ęka

Ottona

spoczęła

I

się roześmiał.

Czupurny jesteś. Czyjżeś ty?
Sierota jestem, znajda, wołają mnie Stach.
Nic nie wiesz o rodzicach twoich?
Nic, morze mnie przyniosło~·· a na piersiach miałem
ryngraf z Matką Boską i z napisem: ,,Stachowi z błogosła
Ojciec". Stąd widzieli ·ci, co mnie przygarnęli,
wieństwem żem chrześcijanin. i że mi na imię Stach. Pst.t.
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Pochylili się naprzód, słuchali ... Zdawało im się, że tam,
skądś, daleko, napływa rosnąca z każdym mgnieniem wrzawa ...
- Słyszysz? ...
A oto słychać już huk wystrzałów... ryk dział i palbę
ręcznej broni, a ponad tym wszystkim rozpaczliwy krzyk ludzi,
walczących z nieoczekiwaną śmiercią.
- Nasi przerwali groblę ... Piekło tam musi być.
Jezioro Lubiszewskie wali teraz całą potęgą... prosto na
kwatery szwedzki~ ... i niejeden utonie ...-Nie mieli oni litości;
odebrali wodę do picia, to niechże się jej teraz opiją po
szyję. - Pan Fryderyk Ehler dorzucił po chwili:
- Aleć człowiekowi tych ludzi żal. No, ale na was. cza5.\
- Z Bogiem. 1
'
Otto Gross ze Stachem wskoczyli do łodzi, chwycili wiosło
i wprędce zniknęła im we mgle i w mroku sylwetka- burmistrza
i potężne zarysy Gdańska. Płynęli wolno, milcząc; szept
wiślanej fali zabijała piekielna wrzawa, płynąca od szwedzkiego
obozowiska.
'
A noc była taka ciepła, wonna ...
W pobliżu zaś kosiła śmierć.
Widać było we mgle światła jakieś migocące niespokojnie,
otoczone tęczowymi koliskami; zjawiały się, nikły, ukazywały
się znowu. Śledziły za nimi zacieka-tvione oczy Stacha, bo
cudnyż to był widok, jak gdyby gwiazdy nagle na ziemię spadły
i zacz>ły obłędny, szalony, zawrotny tan ...
A teraz z murów Gdańska huknęły działa i na mgnienie
z mrok{i i mgły wykwitnęły czerwonym światłem oblane mury,
wieżyce, i zniknęły znowu...
1
Myśl Ottona Gross.a leciała w przeszłość daleką, dźwięczał
mu w pamięci łagodny głos Kry$ty, patrzyły w niego jej oczy
otchłanne, Polką była jego żona umiłowana. Przypomniały mu
się równie piękne, równie wonne noce czerwcowe, gdy Wisła
im weselną nuciła pieśń, a stare mury Gdańska patrzyły
dobrotliwie na ich młode szczęście.

\
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- Nie poznaliście mnie, -matko Katarzyno, pod przebraniem, chociaż byliście u mI?,ie tyle razy ...
- Ja? u was? ... Pierwszy raz was w życiu widzę.
Klasnął, w dłonie Stach, śmiejąc s,ię radośnie.
Pana Grossa nie poznaliście, matko?
Przecież.

Co?
• Włosy macie białe, jak mleko, panie, a pan Gross młody
jeszcze człek.
- To nie moje, jeno w tym przebraniu przejść łatwiej.
Starego dziada, idącego z pacholęciem po żebrach, żołnierz nie
ukrzywdzi.
Wesili do komory, a w chwilę potem Katarzyna przyniosła
chleb, ryby suszone i żur na rybim smaku. Dobre im się to
\;Vsz/4tko wydało niezwykle, po trudach całonocnej wędrówki
głodni byli. Matka Katarzyna wróciła do izby, by Szwedom
uwarzyć śniadanie, wpierw jednak jeszcze przytuliła do piersi
ciemną głowę Stacha.
- Takam rada, że cię widzę, takam rada. A jak się ojciec
ucieszy, poszedł o świtaniu, ryby w nocy ułowione solić.
Jedli, nadsłuchując, jak w izbie coś Szwed jakiś z matką
Katarzyną rozprawiał, znać i tam jedzono śniadanie, a Stachowi
zaczęły się nagle oczy kleić, głowa opadać, rozbudzał się przemocą, bo głodny był jeszcze, ale w końcu usnął z chlebem
w ręce. ,
Pan Otto wstał cichutko, chłopaka na słomie ułożył
zwiniętą opończę wsunął mu pod głowq.
Przez <ąkienko komory wpływał ożywczy podmuch morza.
i wiślanej fali, szumiał cicho w kwieciu stojący sad. Ja błonie,
oblubienicom podobne, wglądały przez okienko komory.
Otto Gross wyciągnął się na słomie, oczy przymknął,
ogarnął go zapach jabłoni i rozkosz wypoczynku.
\
1

/
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Od czasu do czasu matka Katarzyna zaglądała do komory,
o południu, gdy słonko wysoko stało, a kasza ciepl~
czekała spożycia, i wieczorkiem, gdy już ku zachodowi szło, ale
ci spali, więc jeno poprawiła Stachowi głowę, na1 słomie. przysiadła i leciusieńko gładziła spracowaną ręką po czarnej falistej
czuprynie chłopięcia, a on snać śnił coś miłego, bo na purpurowe, lekko rozchylone usta wybiegł radosny uśmiech.
zaglądała

Przed wieczorem Szwedzi zabrali kilka krów z .osady, jaja,
ryby świeże i suszo:oe i odjechali. Mrąwa z połowu wrócił
i ucieszył ·się ~zczerze chłopakiem. Wreszcie zbudził się pan
Gross, do izby przyszedł, witając Mrąwę silnym uściskiem
dłoni.

Ot, i przyszliśmy do was, ojcze, wypocząć, a tak nam
morze, tak pachły jabłonie, że się spało po królewsku.
- Czy, wy chcecie, panie, dziś w dalszą drogę?
- Pewno, czas nagli, tam - ręką w kierunku Gdańska
wskazał każdy dzień drogi.
- Nie radziłbym wam, na burzę się ma. Wiślane łęgi zna
Stach wprawdzie dobrze, bo ciekawość go zawsze po nich gnała,
aleć niebezpieczne są, raz murawy, raz piaszczyste rozpadliny,
w dnie przejś~ dobrze, nocą bym wam nie radził, łatwo nog~
można skręcić, albo i kark.
- Radzicie więc zanocować?
-

szumiało

- Ano, pewnie. A potem nie łęgami idźcie, jeno brzegiem
morza, mówiła mi Katarzyna, że do Elbląga chcecie. Dojdziecie
do Nogatu, a potem was rybacy podwiozą. Szwedów nie
spotkacie, bo kiego licha by się nad morzem włóc"zyli! Jedna
noc opóźnienia niewiele znaczy, a jakbyście nocą w rozpadlinę
jaką wleciel,i, albo woda \\rielka przyszła, to byście mogli łatwo
śmierć znaleźć.

- Ano, to zostać trzeba. Woda duża?
-; Nie, jenb mętna, znać, że gdzieś
deszcz.

niżej burze były

H2
W południe wypoczęli w borze sosnowym, a worek z zapasami panny Anny, zelżał zacznie. Wzmocniło ich stare wino,
nasycił pyszny biały chleb ze szynką.
~ A cóż zrobimy z noclegiem? pytał Stach.
- Zobaczymy, jak będzie noc pogodna, to i pod otwartym
niebem zaśniemy.
- Moc komarów bywa tu nocami, - zauważył Stach. Wody stojącej i płynącej dużo, to jak słonko zajdzie, wraz
zaczynają żaby i-komary muzykę. Mówią, przecie, że w Wiślicy
ksiądz nigdy nie może mieć kazania, bo żaby rechotają tak
głośno, iż głuszą wszystko ... A żaby to głupstwo, rechocą tylko,
ale komar na krew ludzką łakomy, jak jaki Szwed.
- Ano to trzeba będzie jakiegoś gościnnego dachu poszukać i ku osadom iść.
- I moja znajomość łęgów się kończy, musimy sob~~
kogo wziąć, coby nas poprowadził_ dalej bo się tu w tych
piachach, moczarach i borach zgubić można albo na gościniec
wyjść.

N ogi
-

cię bolą?

Ej, nie.

Bo coś pomału idziesz.
To tylko tak ...
Ale rzeczywiście bolały Stacha nogi, i z rozkoszą marzył
o tym, jak się położy i zaśnie, taki był skwar, czerwcowe
słońce paiiło jak w najgorętszym lecie. Szli teraz łąkami, to
'
'
znów wśród urodzajnych, zbożem rozkołysanych pól, ~ - dali
widać już słomiane dachy rybackich chat, na których ~chy
lśniły w słońcu przecudnym zielonym tonem. Mijali teraz
wąwóz, wijący się wśród dwóch piaszczystych wydm, porosłych
karłowatymi, pogiętymi cudacznie wierzbami, gdy nagle, na
skręcie natknę]i się na patrol szwedzki; uciekać było za późno,
patrol jechał wol1;0, konie i jeźdźcy pokryci byli kurzawą,
zmęczeni spiekotą dnia.

/
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Serce w Stachu szalało niespokojnie, ale mistrz przystanął,
uprzejmie i pytał .po niemiecku, którą drogą najlepiej
udać się do Elbląga.
- Coś ty za jeden?
/
- Włóczęga ... lekarz, artysta ... - Otto Gross do kieszeni
~ięgńął i wyciągnął z niej szpiegowską przepustkę Piegoniusa,
dowódca okiem rzucił na dokument, skrzywił się i pogardliwym ,.,
gestem papier staremu rzucił.
- W porządku ... A do Elbląga, jutro albo pojutrze wracać
będziemy, zabraws-zy u chłopów jaja i ryby; jak nie masz nic
pilnego, to poczekaj, a zabierzemy cię z sobą.
Mam coś pilnego.
- Ano to ludzi po drodze spytaj. Umiesz po polsku?
- Umiem.
/
- To do chłopów po polsku mów, bo oni tu coś nie bardzo
chętnie na nas patrzą, a Polakom pomagają, gdzie mogą.
Konie poczłapały dalej, ą. Otto Gross szedł wolno, starczym,
leniwym krokiem, tak długo,. jak długo Szwedzi nie zginęli na
zakręcie. A potem rozśmiał się tak wesoło, jak niegdyś, dawno,
'gdy wyrostkiem był i figla komuś niewinnego, a udatnego
pozdrowił

spłatał.

- Dobrze jest; po tej próbie gościńcem sobie teraz pójdziemy, a straże szwedzkie puszczą nas napewno i do Elbląga.
W osadzie rybackiej Otto Gross poszedł do sołtysa i powiedział mu w·prost, że z ważnymi listami z Gdafiska do Elbląga
idzie, że potrzebny mu spoczynek ·i przewodnik, który by go
na elbląski gościniec zawiódł.
- Zanocujcie u mnie, a przewodnikiem będzie wam mój
syn, aleć w Elblągu pewnie szwedzka załoga.
- Wiem.
Porzucili więc uciążliwą drogę i szli gościficem. Papiery
Piegoniusa otwarły mu bramy Elbląga, i tegoż jeszcze dnia
listy, przeznaczone do Ameryki i Holandii znalazły się w rękach
kapitanów.
1

\
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życia, to ci z pewnosc1ą odpowie, że pracował
jego ciąg, a gdy spotkasz brudem obrośniętego
ciężką,
włóczęgę, któremu nawet mycie jest pracą zbyt
a wdasz się z nim w rozmowę, to się dowiesz jak go próżniactwo
zjadło. Praca jest źródłem siły, chłopcze, zarówno dla narodu,
jak i dla człowieka, tworzy ona wokół siebie dobrobyt, siłę,
zdrowie, zsyła pełnię błogosławieństwa Bożego. Kto chce, by
jego kraj bogaty był i silny i w poważaniu u obcych, niech
praĆuje, jego codzienny trud lepiej bronić będ~ie ojczyzny od
mieczy i sza bel.

go o przebieg
przez

cały

Zaległa

cisza, a wreszcie

pytał

znów szeptem Stach:

- A co jest tam w górze? Czym są te światła takie cudne,
zawieszone,· jak nieskończona ilość lamp w przestrzeni?
I

- Światy te. są, jak i nasz, i jak my patrząc na nie,
widzimy blask, tak może i stamtąd patrzą w tej chwili ku nam
i widzą także małą, zielonawo płonącą gwiazdę jedną z miliona.
T

-

Mistrzu,

światów?

i

nie

nikt
"'

zbadał

dotąd

-

tajemnicy

tych

I nikt zapewne z żyjących nie zbada. Możemy , przypuszczać, ale dziś to, jutro inne twierdzenie może mieć za sobą
pozory prawdy. Aleć i każde przypuszczenie, poparte nawet
mozolnymi obliczeniami, zawsze będzie tylko ' przypuszczeniem,
i zarówno prawdą, jak i błędem °12Yć może. To~ jeno tylko
pewne, iż Ten, który je stworzył, który im drogę wykreślił
w bezkresach, ., Bogiem jest, Panem zarówno tego koliska
światów, jak i naszrch dusz, i wielbić człowiek powinien Jego
potęgę twórczą w każdym źdźble trawy, w każdym kwieciu, co
się na łące rozwinie, w każdej kropli rosy, co życie niesie,
i do Jego trudów dołączyć swój trud.
-

\\' obronie Gda11ska.
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Smutne dziedzictwo.
wreszcie Szwedzi od oblężenia Gdańska, rozporokowania pokojowe i znowu miasto otwarło bramy,
znów zaczęły iść Wisłą olbrzymie tratwy drzewem ładowne,
galary z pszenicą, miodem, skórami, zwolna wracał spokój
i dobrobyt i niczym nie krępowany ruch portowy. Kupiectwu
gdańskiemu dawał się jednak we znaki ogromny spadek
wartości pieniądza polskiego; po wojnie polsko - szwedzkiej
pieniądze polskie straciły sto procent wartości, olbrzymia fala
drożyzny zalała kraj, powodując nędzę stanu średniego.
A jednak oblężenie, jak ciężki sen, legło w zapomnieniu,
a praca wrzała, usiłując być ową tamą przeciw nędzy i była
nią. W warsztacie Ottona Gr~ssa po dawnemu słychać było
zgrzyt pił, świst pilników, monotonny szept tokarki, po dawnemu dźwięczał śp~ew nabożny przy pracy, a czasem, dla odmiany, wesoła piosenka żołnierska, pamiątka z wojny minionej.
Kierunek warsztatu objął podmajstrzy Eryk Koch, bo pan
Otto nie powrócił dotąd. Po oddaniu listów Czarnieckiemu,
oburzony traktatem szwedzko-brandenburskim, którym Karol
Gustaw wydawał całą Wielkopolskę w ręce kurfirsta za pomoc
' przeciw Polsce, zaciągnął się w szeregi, pragnąc jak najprędzej
przyjść w pomoc oblężonemu Gdańskowi, ale się wojska polskie
nie kwapiły 1 z odsieczą. Natomiast, w jednej z walk podjazdowych, pan Otto otrzymał postrzał w płuca i od te150 czasu do
zdrowia jakoś powrócić nie mógł. Stach przewiózł go do Pucka,
i tam się leczył, rana zagoiła się prędko, ale ból w piersiach
i gorączka zostały. A z kraju szły wieści radosne: w lipcu
wojska polskie zdobyły Warszawę, do Gdańska przybyły okręty
z Ameryki, wraz z sławnym inżynierem Petersem van Peruwal, - wresz~ie i Szwedzi odstąpili. Ale przyszła zima i mrozy,
i niesposób było puszcz~ć się w drogę. Panna Anna przez
Odstąpili

częły się
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zaufanych ludzi pieniądze słała, sama się też; ruszyć nie mogła,
·
bo przechodziła zapalenie płuc.

- Wrócimy na wiosnę, Stachu, - uśmiechnął siv'Otto
Gross. - Gd~ jabłonie znów będą pełne kwiecia i woni, wraz
·
z jaskółkami, ~a wiosnę...
0

Tak jakoś strasznie odległą wydawała się ta wiosna Stachowi, jak gdyby nigdy nadejść nie miała. Chłopak wyrósł,
zmężniał, spojrzenie jego czarnych oczów nabrało głębi, całe
dni spędzał przy chorym/ a gdy było gorzej, to i noc mu nieraz
zeszła na czuwaniu. Mieli teraz obaj tyle wolnego czasu, więc
pan Otto usiłował go wy~orzystać, uczył Stacha dalej, pragnął
przelać w chłopca bogactwo własnej duszy, stać się ojcem jego
myśli, by nie wszystko z nim poszło do grobu, by jego śmiałe
plany i twórcze pomysły miały dziedzica.
A, Stach chłonął jego słowa, jak letnią suszą spieczona
zie~ia deszcz chłonie, by młodą rozbłysnąć zielenią.
I tak im zeszła 'zima. Przyszła wiosna\ ciepły wiatr 'południowy muskał fale wiślane, szło światem życie, pęczniały
gałęzie drzew młodymi pędami. Na łąkach podmiejskich, za·
ledwo śnieg stajał, zabieliły się dzwonki śnieżyczek.
Pan Otto czuł się lepiej, wychodził wsparty o ramię Stacha,
na słońce. Od panny Anny wieści szły, że jak jeno ociepleje,
przyjedzie. Z początku mieli zamiar wracać Wisłą, ale, że panu
Grossowi dziwnie teraz szkodziła wszelka wilgoć, zdecydowano
się na drogę lądową.
Wpadł Stach rozradowany do izby, zamieszkałej przez
pana Grossa, z pękiem białego bzu:
- Wiosna, mistrzu, tak ciepło! Jeno patrzeć, jak ciocia
Andzia kolasą zajedzie i pojedziemy do Gdańska.
- Spocząć, - uśmiechnął się pan Otto, patrząc w sło
neczną dal i kończył sobie w~ myśli: spocząć obok Krysty.
ani niepokoju, przeciwnie, głęboką radość,
że znużony jest i spocznie. I myślał o cichym cment.arzu, pełnym
I

nię czuł lęku,

10*
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~wiatów, z którego tak pięknie widać Gdańsk, i słychać
cudowną muzykę jego dzwonQw.
- A wiesz, Stachu ... przed drogą dobrze by było do Stołu
"·
Pańskiego przystąpić jutrp ... dobrze?
- Dobrze, mistrzu.
Pan. Otto głowę na poręczy fotela wsparł, patrzał jak Stach
krzesał ogień, nałożył smolnych szczap, wiórów, i krzesał
a z hubki szły skry, a ot, już padły na wióry, . płomyczek
drobny p~zewinął się, przygasł i buchnął, ogniem, a Stach koło
komina się krzątał, gotując polewkę winną. W czasie choroby
poznał dopiero pan Otto całe szczere przywiązanie chłopaka,
wciąż był przy nim, wciąż na jego usługi, staranny, trosklF.vy,
poważny się zrobił nad wiek, i__ gdy pan Otto czasem leżał
z przymkniętymi powiekami, to widział, jak Stach potrafił
godzinami siedzieć nieruchomo, byle go tylko nie zbudzić. I pan
Gross postanowił w duszy zostawić Stachowi po sobie mienie
ojcó_w swoich, zapewnić mu przyszłość, dać nazwisko. Anna
wychowa go do reszty, tak, by był z niego Gdańska dzielny
obywatel i godny dziedzic znanego z uczciwości rodu Grossów.
Na Litwę do Brzeszczyca posłał z listami, i spodziewał się też
wysłańca lada dzień, i ciekaw był, jakie przyniesie nowiny.
Rozległo się pukanie, Stach pobiegł otworzyć i wszedł na
Litwę wysłany posłaniec, a za nim wtarabanił się potężny
szlachcic, dostatnio ubrany o poczciwej, wesołej,_ słowi~ńskiej
twarzy. Spojrzenie jego padło na _Stacha i _zaraz pomyślał sobie
z żalein: Szkoda było drogi, toć 'to cygan jakiś, ale nie mój
chłopak serdeczny.
- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
- Teraz i na wieki wieków. Amen.
- Przywiozłem wam, panie, miast odpowiedzi, pana
Brzeszczyca sameg?, a raczej, to on mnie przywiózł.
- Witam waszmość pana i przepraszam, że na jego powitanie nie wstaję, ale.ć po ciężkiej chorobie jestem i tak mi
czasem sił brak. Chodziłem dziś więcej i bardzo zmęczony
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jestem.
pewnie
i chleb
-

Proszę, niechże ważmość usiądzie, zdrożeni jesteście

i głodni. Stachu, I]loje dziecko, przynieśno
z komory i butel~zynę węgrzyna.
To chyba nie mój? - pytał szlachcic, patrząc za

szynkę

smukłą,

giętką postacią chłopca.

O nie, Witek jest jasny blondyn, a oczy ma niebieskie,
co we zbożu rosną.
- Matka takie ma! - ·z dumą oświadczył pan Antoni
Brzeszczyc. - Zaraz sobie pomyślałem, ujrzawszy tego czarniawego chłopaka, że to chyba nie mój, boć u nas z ojca na syna
czupryny jako len jasne. Odebrawszy pismo waszmość pana,
rada w radę z moją· Dorotką, a ona nic ... jeno jedź jegomość
i jedź, do wasąga szkapiny zaprzęgaj i z Bogiem; od Szweda
kraj oczyszczony, może Bóg da, że dojedziesz szczęśliwie - no
i jestem. Bo 'trzeba jegomości wiedzieć, że mieliśmy konsolację
dość liczną, Bogu dziękować, ale synów najstarszych dwóch
na wojnie zginęło, córuś umarła i my się na starość sami ostali,
no i smutno było, ani człowiek nie wiedział, dla kogo żyje, an_i
dla ko.go pracuje i nieraz Dorotka mówiła w żałości wielkiej:
,,Oj, Antosiu, (to niby ja), samiśmy się ostali, i nawet nie bę
dzie nam miał kto oczu zamknąć ręką kochającą, a dobytek
Wojtalińscy... rozdrapią'... " Siostrzeńcy niby... Aż tu naraz
przychodzi od jegomości pisino, jakby słońce w dom. Dorotka,
rnyślałem, że zwariuje z radości, jakhy lat kobiecie ubyło, -a ja
sam klepek pewny nie byłem, tak mi jakoś było ... jakby się
nade mną cud spełnił, i dziękowałem Panu Bogu, przez cały
że się dziecko znalazło i nie zmarnonieszpór krzyżem leżąc,
/
wane. A on tu z jegomością jest?
- Nie, w Gdańsku, pojedziemy tam razem, chłopak jest
taki cichy i dobry, jeno talent do nauki i do muzyki ma, trza
go dalej uczyć.
Dziecku jedynemu n.ie będę żałował, mój jegomość.
To i dobrze. Niech wa~zmc,ść pan izbę wpobok weźmie,
-

jako

bławaty,
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odpocznie dzień lub dwa, a pewno siostra. moja z Gdańska
przyjedzie, to razem ruszymy.
I zdarzyło się, że zaraz drugiego dnia przyjechała panna
Anna. W milczeniu uściskała brata, z uśmiechem pogodnym na
ustach, ale z rozpaczą w sercu, bo od pierwszego zaraz spojrzenia odczuła, jako tu już ludzka nie po~oże sztuka. Ucieszyła
się szczerze przyjazdem pana Brzeszczyca, tym bardziej, że
szlachcic, otwarty i szczery, do serca jej przypadł, ale jej było
żal, iż Witka zabierze'. ..
Następnego dnia rankiem ruszyli w drogę karetą, włas
nością burmistrza Ehlera, wyłożoną poduszkami. Panna 'Anna
usiadła obok brata, ' na przednim zaś siedzeniu zajął miejsce
Stach, za nimi wlókł się wasąg pana Brzeszczyca, zaprzężony
w śniade bułanki.
- Anoć i będzie miał Witek nasz dach własny nad głową
i miłujące serca i schedę, zdaje się niezgorszą, sądząc z zaprzęgu
i ubrania pana B:rzeszczyca, - mówiła panna Anna, nie mogąc
się jednak oprzeć westchnieniu, a pan Otto po chwiii rzekł:
- Tak, Witek pójdzie na własny, rodzicielski chleb, ale
Stachowi coś obmyślić trzeba. Gdyby mnie co zaszło, to pamiętaj o tym, proszę, pani siostro, iż chciałbym, by wziął nasze
nazwisko rodowe i wychowany był godnie, jak ' na naszego
,
dziedzica przystało.
- Dobrze, bracie, - spokojnie zape·wniała panna Anna.
~ A ty, Stachu, pamiętaj, byś godny był zawsze wielkiego
zaufania, jakie położyłem w tobie, byś siostrę moją, jako matkę
rodzoną czcił i szanował i jako ja starał się być ojcem sierót
i chować ich na ludzi pożytecznych. Warsztatem zawiadywać
będzie narazie podmajstrzy, a później, gdy do lat dojdziesz, ty.
Pojedziesz zagranicę, do Holandii, Szwecji i Francji, zobaczysz
tamtejsze wyroby i warsztaty i spożytkujesz później twoją
wiedzę dla dobra bliźnich i kraju, podnosząc wytwórczość przemysłu i jego artystyczną wartość. Przylgnąłeś mi do serca,
chłopcze ... boś mi był oddany jak najlepszy SY1:·
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