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WIS£A
NOWY L¥D
Suchy wiatr spali³ ju¿ wielkie œniegi. Gor¹cy podmuch wyniós³ je w przezroczyste niebiosa.
P³yn¹ teraz w widnokrêgach dalekich z³ote zarazem i bia³e, œniade i rumiane, puszyste i bujaj¹ce jak w³osy czteroletniej dziewczynki. Po œnie¿nym panowaniu w g³êbokich lasach jeszcze siê nie wyprostowa³y zesch³e trawy i zmartwia³e byliny. Le¿¹ wygniecione przez ucisk
zasp, na p³ask rozpostarte po ziemi, oczywiste uprzytomnienie ciê¿aru zlodowacia³ych pok³adów. Blask s³oñca wszystko z martwych wskrzeszaj¹cy tu i tam na nie przypada - poprzedzierany przez fioletowe cienie œniatów bukowych i pniów œwierka, jakby ³aski pe³ne spojrzenie poprzez palce przes³aniaj¹ce boskie oczy. Gdziekolwiek wpoœród rudych porostów
strumyczek wiosenny w nizinê siê przes¹cza, tam ¿ó³t¹ smug¹ rodzina jaskrów wytryska.
Spomiêdzy zesch³ych badylów lœni tu i owdzie przylaszczka podobna do barwy kwietniowych
niebios. Ledwie dos³yszalny szmer wiosennej wody podnosiæ siê zdaje, przypominaæ i uwydatniaæ tajemniczy zapach zió³ ledwie rodz¹cych siê w owej chwili. Jak czarodziejskie m³odoœci natchnienie, jaœniej¹ w dalekiej puszczy sosnowej brzozy owiane nie roztulonymi listkami. Spojrzenie w ka¿d¹ stronê jest odkryciem cudu i zwiastowaniem o nim czuj¹cej duszy.
Ka¿de takie powziêcie pe³n¹ miarê zapomnienia siê od szczêœcia podnosi do warg zeschniêtych, do gard³a œciœniêtego od ³ez. Na wzór rozkwitaj¹cej przylaszczki serce wita siê z niebiosami jak za dzieciêcych dni, jak przed straszliw¹ zim¹ doœwiadczeñ. Polotny wiatr wywiewa z niego i zabiera na b³ogos³awione swe skrzyd³a nieprzezwyciê¿on¹ noc udrêczenia.
Daleko, dok¹d wzrok nie siêga, za b³êkitnymi mg³ami œni swe przedwioœnie d³uga, szeroka,
nieprzemierzona, nieobesz³a, nieogarniona ziemia. Trawi swój pokarm i napój wysysa. Dr¿y
w wiosennym oparze. Zapad³y siê w jej g³êbokoœæ tysi¹ce tysiêcy cia³ przychodniów z dalekich stron - zza siedmiu gór, zza dziewiêciu rzek. Tysi¹ce tysiêcy nóg depta³y j¹ i tratowa³y,
przemierzy³y jej krête, w¹skie i mylne dro¿yny - brnê³y w b³otach, zarabia³y siê w piaskach
i wiêz³y w glinach - t³uk³y siê i zbija³y o jej kamienie, id¹c naprzód i w ty³, wci¹¿ w sin¹ dal
- od zaoranych do rozgrodzonych jej granic. Brali j¹ w posiadanie chciwymi oczami, przezywali jej niedolê zel¿ywym s³owem, przyw³aszczali sobie jej odwieczn¹ biedê nigdy tutaj nie
s³yszanymi nazwami. Setki tysiêcy zwierzy³y jej ostatni swój jêk i ostatnie mi³osne s³owo,
gdy upad³szy nisko le¿a³y krzy¿em na mêczennicy - gdy gruntowa³y najdok³adniejsz¹, nieomyln¹, w³asn¹ miar¹ g³êbok¹ otch³añ cierpienia.
Wch³onê³a ich jako swoj¹ zdobycz wojenn¹ chciwa z g³odu ziemia niewoli. Zapuszczaj¹ siê
teraz wylêk³e nici m³odocianych korzeni w jej g³êbinê i pe³nymi ³aski zwojami oplataj¹ ta-
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jemnicê straszliw¹. Kwiaty wiosenne nie znaj¹ce nigdy o niczym pamiêci, po to tylko potrzebne, ¿eby wiekuiste na nic nikomu piêkno kszta³towaæ - piæ poczynaj¹ soki zdrowe i wydychaæ woñ czarodziejsk¹ z tajemnicy straszliwej. Jak przez kwiat wiosny, który litoœci nie zna,
¿alu nie czuje - p³yn¹æ poczyna zdrowie duszy poprzez si³y cielesne pokolenia nowego. Potêpione przez nie zostanie, zapomniane, wzgardzone, nast¹pniête stop¹ nieszczêdn¹ truch³o
zapad³e w ziemiê, gnój podglebny, próchnica wo³aj¹ca o lemiesz i kilof.
Przyp³yw i odp³yw oceanu nie jest tak nieprzezwyciê¿ony, toñ jego nie jest tak niezgruntowana, jak wielk¹ by³a otch³añ hañby i przepaœæ cierpienia zalewaj¹ca tê ziemiê. Bezdenny
ciê¿ar martwego oceanu sto lat ta ziemia dŸwiga³a na sobie. A¿ oto anio³ straszliwy poruszy³
go do dna - pocz¹³ ko³ysaæ, rozdzielaæ, rozk³adaæ na ludy wolne, na ludy w sobie samych
zaœlepione, od pychy swej oszala³e. Pchniête skrzyd³em anielskim poci¹gnê³y g³uche wody
na wschód - na zachód. Pozna³y ziemie s³oneczne, l¹dy szczêœliwe, ciê¿ar przyp³ywu cierpienia. Zrozumia³y ludy wynios³e mêczarniê niewolnicy milcz¹cej. W s³oñcu wiosny ods³aniaæ
siê pocz¹³ wielki, zapomniany, nowy l¹d.
Stare nawroty wód wy¿³obionymi d¹¿¹c szlakami jeszcze siê po nim tarzaj¹. Jeden z nawrotów wydar³ milion m³odzieñców kwitn¹cych i mê¿ów potê¿nych ze œrodka miast i sió³ - pod
znakiem odwiecznego tyrana postawi³ ich pierœ przeciw piersi w bratobójczym boju na ojczystej równinie lub wymiót³ w góry Kaukazu, w doliny Azji, ponad przepaœcie morza. Drugi - bezimiennych trupów polskich setki tysiêcy rozrzuci³, rozmiót³, rozwlók³ po obliczu ziemi - u wrót fortecy Verdun, która na swej bramie wyry³a napis równie niez³omny jak ona:
S’ensevelir sous tes ruines plutot que se soumettre, na drogach Francji, Belgii, Serbii, Rumunii, w b³otach Rygi, w lasach Litwy, w górach Albanii, w dolinach Macedonii, nad krwaw¹
rzek¹ Isonzo, w przepaœciach Tyrolu i w piaskach Palestyny. Trzeci - ze sk³êbionych odmêtów swej burzy, z ³ona tego trzêsienia ziemi, które w³asn¹ jego naturê przewróci³o na nice,
wydaje milion zrabowanych dusz, milion serc i milion prawic mêskich, które or³a wolnoœci
przyciskaj¹ do piersi spalonych têsknot¹. Czwarty - z najg³êbszej, najurodzajniejszej gleby
wy³ama³ pó³ miliona pracowników, a¿eby z nich uczyniæ sanskryckie dwipada, poci¹gowego
dwunoga, starogreckie andrapodon, bydlê robocze z ludzkimi nogami, rzymskie mancipium,
czyli to, co siê rêk¹ w jarzmo ima. Inny - pokona³ dzieci w ko³yskach, wytraci³ chorobami
podros³e, nauczy³ pokolenie odziewaæ siê mrozem i deszczem, opasywaæ g³odem, podpieraæ
na drogach swej ojczyzny krzywd¹ i zniewag¹.
Lecz ka¿da noc, która kona, ods³ania coraz dalsze zarysy nowego l¹du. Ka¿dy dzieñ, który
siê z nocy rodzi, ukazuje przestrzeñ coraz dalsz¹...
B¹dŸ pozdrowiona, przenajdro¿sza ziemio nasza, któr¹ czciliœmy mi³oœci¹ bezdenn¹, gdyœ
by³a pod otch³aniami wód niewoli. B¹dŸ pozdrowiona teraz i o ka¿dej porze mow¹ nasz¹ tysi¹cletni¹ i na wieki wieków œwiêt¹! B¹dŸ pozdrowiona w sercu pokolenia, co siê jeszcze
morduje i cierpi - oraz w sercu przysz³ych, szczêœliwych i radosnych!
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WIS£A
I
Poczêcie Wis³y dokonywuje siê wœród œwistu-poœwistu wiatrów po³udnia i wiatrów zachodu,
przypadaj¹cych na jasne mg³y w kwiecistych tatrzañskich dolinach i na wilgotne ob³oki ledwie powsta³e spomiêdzy koron sosnowych w szerokiej puszczy Beskidu.
W ³onie chmury czaruj¹cej, której kszta³t nieprzerwanie nowy ju¿ siê nigdy nie powtórzy,
a piêknoœæ jedyna ju¿ nigdy drugi raz nie przep³ynie w niebiosach, staje siê. Wis³y istnienie.
Nadranna rosa wiosny, ciep³y letni deszcz, ró¿any szron jesieni i szadŸ okrywaj¹ca martwymi
kolcami bezlistne drzewa, d³ugotrwa³e zimowe ulewy, œlepa zawieja i grad wszystko wyniszczaj¹cy wci¹¿ odnawiaj¹ nieprzeliczone jej Ÿród³a.
Ze œniegowic klinem wciosanych w szczeliny skalne miêdzy trzonami szczytów podniebnych,
na których roztrzaskuje siê wœciek³y huragan, wyj¹ furie burzy ciê¿arne w zaspy œniegu i kamienie gradowe - s¹cz¹ siê w ¿leby zawalone mokrymi piargami wysokie wody do stawów.
Ze skalnych jezior, zawieszonych jakoby lutnie zawsze nowe pieœni samograj¹ce, z kotlin
wysiedzianych u podnó¿a krzesanic przez cielska lodowców, które odesz³y by³y przed szesnastoma tysi¹cami lat w pó³nocne strony - uciekaj¹ strumienie wieczyœcie ¿wawe wy³omami
w morenach przez milion lat uzgarnianych.
Z pieczar dr¹¿onych przez kamienne pok³ady wskutek wzdrygnienia bezdennej wapiennej
skaliny, gdzie czarne powierzchnie jezior podziemnych trwaj¹ nieruchomo w mroku przenigdy nie rozdartym spojrzeniem oczu istoty ¿yj¹cej - skradaj¹ siê wody czarne chodnikami
wykapanymi w granicie lub wy¿artymi w wapieniu do przepaœci g³êbokiej, któr¹ bia³y ich
wodospad nape³nia powabem niewys³owionym.
Z ³anów leœnych, sianych wytrwale przez zamierzch³oœæ stuleci po garbach nieprzebytych
wzgórz Œl¹ska, z trzêsawisk torfowych, ponad którymi najobfitszy m¿y deszcz, spoœród gnatów korzennych wieloramiennego buka i dêbu-niepo³oma, z poœcieli mchów otulaj¹cych stopy jode³ i œwierków, z zagaja m³odej olszyny, paproci i podbia³ów - œciekowiskiem wykapu
ze smereku wylewa siê Czarna Wis³a.
G³êbokimi w¹wozy, po wielkich z³omach kamieni i k³odach zwalonych drzew, na dnie
pe³nym grubego ¿wiru, w cieniu ga³êzi i bujnych traw, z hukiem i gwa³tem pieni siê Bia³a Wis³a.
Czarne i bia³e ramiê, dwa potoki, spadaj¹ z wynios³oœci, aby w³¹czywszy siê toczyæ zakolem
- zakolem, w g³êbokich parowach, wœród gór i lasów, wspólne wiœlañskie fale.
Niezliczone dzikie strumienie jak w³ókna i nici oplot³y i przepoi³y rozleg³y Œl¹ska kraj, a¿eby jego wodne zasoby Wiœle darowaæ.
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Sid³a i wê¿owiska ich siêgaj¹ do Ÿróde³ Olzy i Ostrawicy w Odrze ton¹cych, podobnie jak
szlak graniczny naszej mowy chwiej¹c siê i zaplataj¹c od przemocy tonie w obcym zalewie.
Szumne, przezroczyste, zielone i fioletowe strumienie po³udnia wielkich Tatr, które na³êcz¹
cudn¹ opasa³ i wch³ania w siebie Poprad pienisty, obfitowody, wierny szlak Spisza - w Wiœle
ujœcie znajduj¹.
Leœny San darowuje pó³nocy to, co by Dniestr na po³udnie wyniós³.
B³êkitny, unicki Bug, bystra podlaska Narew podbieraj¹ skarb wodny górnej Prypeci.
Ss¹ce w³ókna Wis³y siêgaj¹ do wód Odry, do wód Dniestru, do wód Dniepru i do wód
Niemna.
Jedne z nich, jako ca³kowite rzeki, wytryskuj¹ z wapieniów Pienin, ze wzgórz krakowskich inne s¹cz¹ siê ze ¿wirowisk i wywierzysk, rozmywaj¹cych zbocza p³askowzgórz i pagórków,
albo przeczystymi baniami nieprzerwanie pulsuj¹ kêdyœ w równinie barwistej ³¹ki, a¿eby póŸniej toczyæ siê przez ni¹ niedostrzegalnym ponikiem w nakryciu liœci wiklów i kaliny, w ³o¿ysku wys³anym niezapominajkami.
Z nizinnych b³ot, z rudawic, p³ytkich jezior i stawisk ci¹gn¹ ze wszech stron ku Wiœle wody
ociê¿a³e, osnute rzês¹ porostów, w miêkkoœci jedwabistych moczarów, wœród tataraku i trzciny, w cieniu wierzb i olch pochy³ych.
Bujaj¹ nad nimi b³êkitne wa¿ki, wielobarwne motyle i s³upy komarów; naj¿ywsz¹ melodiê
¿ycia wydzwania chy¿e skrzyd³o dzikiej kaczki; w wysokoœci ob³oków zanosi siê dudnienie
lotu bekasa; przerzyna jasne powietrze pokrzyk czajki, a po chwiejnych trzcinach unosz¹ siê
z miejsca na miejsce stada szpaków gwarliwych.
Wszystkie wody wiœlañskie - przaœne i s³odkie, zaprawne wyssan¹ z g³êbin ziemi sol¹ lub
siark¹, ¿elazem lub przeró¿nymi szczaw odmianami - sp³ywaj¹ od wielkich gór, co zosta³y za
nimi w oddali jak gdyby ob³oki znieruchomia³e, b³êkitne i liliowe, z ró¿anego powietrza
utworzone o poranku, a o zachodzie szkar³atne - po jedno sk³onie pó³nocnym w zamglone
polskie równiny.
Wyszed³szy z lasów i spomiêdzy gór skrêca siê Wis³a na wschód wielkim ³ukiem, wije wœród
pagórków, uroczych ska³ z wapienia i pól krakowskich, d¹¿¹c w swój ¿³ób pozadunajcowy,
trzy razy szerszy, ni¿by wymaga³a obfitoœæ jej wodnego zasobu - le¿¹cy w piaszczystych
wybrze¿ach, miêdzy pszennymi glinami sandomierskiej i lubelskiej ziemi.
Wymija przedtem ska³ê Wawelu, którego pocz¹tek nieznany jest i tajemny jako tej rzeki pocz¹tek - gniazdo mocy i s³awy - gruz w³adzy przed wiekami wygas³ej - œlad wielkoœci, niby
piszczele szkieletu œwiadcz¹ce o ¿yciu, które niegdyœ je odziewa³o.
Opuœciwszy prawiœlisko lubelskie, po rozdarciu przed laty nieprzejrzanymi kredowego kazimierskiego progu, p³ynie ku mazowszañskim polom miêdzy wzgórzami Janowca i Pu³aw.
Wznosz¹ siê nad jej wartem wzorzyste d¹browy, zaœcielaj¹ce p³askowzgórza i zbocza wygrzane w s³oñcu, koralowe od berberysu, pachn¹ce ja³owcem i macierzank¹.
Tarniny i dzikie ró¿e zwieszaj¹ siê tam nad œcianami bia³ych w¹wozów, w których g³êbi dwukolejowe, w¹skie dro¿yny chy³kiem zd¹¿aj¹ do widnych, bia³ych mieszkañ wspania³ego ludu.
Sady rumiane od jab³ek i rdzawe od œliwek splataj¹ jakoby wieniec nieskoñczony wzd³u¿ sió³.
Stoj¹ tam nad wiœlan¹ wstêg¹ olbrzymie czartoryskie topole i wielkie Pu³aw drzewa, które
mia³y to szczêœcie, i¿ pod ich cieniem wszystka siê ojczyzna chroni³a w z³e swe godziny.
Szeroko rozla³a siê Wis³a wymin¹wszy trupie mury tyrañskiej twierdzy Dêblina, w poprzek
wielomilowych piaszczystych przestworów, w których jednostajnej, mglistej g³uszy œpi¹ za6

grzebane pod dzia³kami ziemniaków i owsa, lichego ¿yta i tatarki - maciejowickie i wawerskie, raszyñskie i grochowskie pola.
Rozci¹gaj¹ siê nad jej po³yskliw¹ fal¹ wilgotne ³êgi, bogatym rokrocznie ut³uszczane namu³em i same siê bia³¹ koniczyn¹ zasiewaj¹ce, a wielkie bia³odrzewy i grube pnie wierzbowe,
zielonymi koronami prêtów wci¹¿ na nowo m³odocianych zawsze ozdobne, ci¹gn¹ szeregiem
lub kêpami wzd³u¿ jej strumieni i pêtlic, gdy stare porzucaj¹c szlaki szuka sobie przejœæ nowych miêdzy ³achami piasków, stokroæ przesypanych z miejsca na miejsce.
Pieni siê goœciniec g³ówny wielkiej rzeki w wi¹zad³ach mostów z kamienia i ¿elaza u stop
miasta Warszawy - cytadeli ziemskiego okrêgu - stolicy wolnoœci œwiata, gdzie przez stulecie
tkwi³o kowad³o wbite w ziemiê g³êboko m³otami kowali wprawnych w sztuce ciemiêstwa, na
którym nieub³agana a niewidzialna zemsta losu ku³a zarazem kajdany dla ludów uciemiê¿onych i idej zakutych w dyby - mrowisko prac zawsze spiskowych, gdzie siê ukrywa³, wi³ i prê¿y³ olbrzymi zamys³ wysi³u wielkiego plemienia, sztuk¹ w chwili nieszczêœliwej w ¿elazne
potrzaski schwytany.
D³ugimi smugami, wolnymi zakrêty i liczn¹ odnóg sieci¹, wœród bezp³odnych haków, kêp
okrytych chrustem i ostrowów z dawna zaros³ych dêbem i topol¹, a w g³êbokim rozsianych
korycie, odchodzi w dal po³yskliwe zwierciad³o wodne, a¿eby op³yn¹æ Modlin, trzeci¹ pieczêæ niewoli, przemoc¹ tyrañsk¹ wyciœniêt¹ na ziemi polskiej.
Przegl¹daj¹ siê w g³êbinie Wis³y stare miasta o s³awie zagas³ej i Toruñ wieczyœcie s³awny,
gdy¿ w jego murach sta³a kolebka genialnego dzieciêcia Polski, odkrywcy, co powzi¹³ najprzenikliwsz¹, najsubtelniejsz¹ i najœmielsz¹ myœl o wszechœwiecie i obrocie niebieskich cia³.
Dalej, ujêta w tamy, przy brzegach wklês³ych zaopatrzona w ochronne nasypy, przy wypuk³ych - w groble poprzeczne, wt³oczona w ³o¿ysko rokrocznie prostowane i pog³êbiane, ¿ywi
Wis³a pos³usznie siedem portów handlowych i p³ynie równo a cicho.
Miêdzy Gniewem i Tczewem jednolita jej masa rozdziela siê na trzy ramiona. Jedno z nich,
Nogat, niegdyœ samoistna w ¯u³awach struga a od szesnastego stulecia pierwszorzêdne wielkiej rzeki ramiê - odchodzi w z³owrogi cieñ Malborga i w dalekie, zimne morze.
Dwa inne rzn¹ na wskroœ urodzajne namu³y z polskich wydarte i uniesione gleb.
Wis³a Œmia³a, przedar³szy w po³owie dziewiêtnastego stulecia podczas wielkiego zatoru wydmy piaszczyste, wlewa siê mnóstwem ujœæ w najg³êbsz¹ zatokê Ba³tyku mieszaj¹c s³odkie
polskie wody ze s³onym nurtem, g³êbi¹ morza id¹cym z oceanu.
Z³ote wiœlane smugi nios¹ siê daleko w zielonawy przestwór morza, w b³êkitnawy jego widnokr¹g, co z niebiosami nieskoñczonymi siê spaja.
W niebiosa znowu, tam sk¹d przysz³a, odchodzi Wis³a.
A nim zaginie w niedocieczonej morza tajemnicy, wykreœla kierunek westchnieniu polskiemu, têsknej Ÿrenicy pokazuje cel, wspomina szlak zaginiony, zapomniany, wzgardzony, jakoby œlad bruzdy poœród morskiego odmêtu wyoranej przez sztukê Jana z Kolna, najdzielniejszego ¿eglarza Ba³tyku i najœmielszego syna Polski, co w piêtnastym stuleciu na ubogim statku waregskim pierwszy z ludzi europejskich na gruncie Ameryki stopê postawi³, op³yn¹³
wybrze¿a Labradoru i odkry³ cieœninê Anianu.
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II
Niegdyœ, w otch³ani czasów, w prawiekach, po odejœciu na pó³noc skandynawskich lodowców, z obszarów leœnych i przez leœne obszary samow³adnie i samowolnie toczyæ siê poczê³y
wiœlane fale.
Któ¿ wie, jaki cz³owiek, przychodzieñ z suchych zachodu stron w krainy uwolnione od lodów, pierwszy j¹ ujrza³ lasy dziel¹c¹ - bra³ w posiadanie oczyma mêtne i dzikie jej piany,
nazywa³ swoj¹ w mowie i pieœni - kto pierwszy brodzi³ po jej wybrze¿u i w czó³nie z drzewnej kory przeprawia³ siê na jej brzeg drugi?
Koœci jego potomków œpi¹ dot¹d wzd³u¿ rozleg³ej doliny, po s³onecznych pagórkach krakowskiej, sandomierskiej i lubelskiej ziemi, pod piaszczystymi wzgórzami Mazowsza i w nizinach dolnego biegu, z³o¿one w skrzyniach kamiennych, nakrytych p³asko ³upanym g³azem,
stopami na wschód s³oñca zwrócone.
Broñ i narzêdzia z g³adzonego krzemienia, g³êbokie, kuliste lub wysmuk³e naczynie z gliny,
w którym ¿al i trwoga potomnych przy wezg³owiu zmar³ego stawia³a bogu niewiadomemu
obiatê, na zawsze zosta³y w tych ziemiach.
Czarne œlady okr¹g³ych popielisk, przesi¹k³o krwi¹, resztkami po¿ywienia, nawozem i okruchem naczynia, pe³ne koœci zwierz¹t, wêgla i popio³u, wielkie i g³êbokie donice t³ustego i³u
w jasno¿ó³tej, zwiewnej glinie lubelskiej osadzone znacz¹ œlad domostw prawiecznego sio³a.
Garbata jab³oñ i roz³o¿ysta czereœnia dzisiejszego sio³a obfity wydaje owoc, nie bêd¹c w stanie przez wieków tyle wyssaæ soków ¿ywota z popieliska naddziadów.
Gliniane zaœ naczynie mieszkañca dzisiejszego sio³a ubo¿sze jest i brzydsze ni¿ owo spoczywaj¹ce w ziemi od siedmiu tysiêcy lat.
Taj¹ siê w ³onie tych ziem wielkie cmentarze, pe³ne naczynia z br¹zu i - póŸniejsze - z ¿elaza, pe³ne mis i urn, œwiadcz¹c o kulcie innym i nowym obyczaju.
Stoj¹ wzd³u¿ szlaku ma³opolskiej Wis³y wynios³e kopce, mogi³y-grodziska, strome podwaliny drewnianych zamków, warstwami szkliwa jak zbroj¹ z wierzchu nakryte.
Baœñ lotna i zwiewna jak nadrzeczna mg³a, a nigdy nie wyczerpana i niezmienna jako jej
wody, jedna jedyna dobrze wie i pamiêta o rycerzach, co na te szklane góry wdzierali siê z mi³oœci lub nienawiœci, walczyli i konali.
W ga³êziach Wis³y, wœród sieci jej bujnych, górskich ruczajów, odwiecznego traktu ³¹cz¹cego ciep³e morza Po³udnia z ch³odnym morzem Ba³tyku, ponad brzegami Bugu ³¹cz¹cego zachód z Wo³yniem i Dniepru Ÿród³ami, na pó³nocnej Tatr i Karpat pochylni, miêdzy szerokim
wielkiej rzeki ³o¿yskiem i nieprzebytymi Polesia b³otami, le¿a³a dziedzina, która by³a gniazdem s³owiañskiego plemienia i s³owiañskiej mowy.
Tutaj siê wyko³ysa³o leœne pradziadowisko S³owian rodu, sk¹d szczepy jego wysz³y na
wschód i po³udnie, na zachód i nad morze.
8

Kopce pe³ne szkieletów œwiadcz¹ o najœciu i podboju Gotów, dokonanym na tej ludnoœci prastarej,
Inna ni¿ ongi, przemyœlnym, greckim i rzymskim kszta³tem kuta broñ lub ozdoba kobieca
mówi¹ o wêdrówkach kupców z radosnych krajów Po³udnia poprzez puszcze i w¹wozy gór,
wzd³u¿ wiœlanego rozdo³u i grodów Krakowa oraz Kalisza.
Pieczara pustelnicza œwiêtego Œwierada przy ujœciu bujnych Dunajca wód, schronienie niewygas³¹ otoczone klechd¹, gdzie w zaraniu jedenastego stulecia przebywa³ ów cz³owieczy
cud, aposto³ s³owiañski wyros³y spoœród owoczesnego ch³opstwa polskiego „jako ró¿a spoœród cierni”, anachoreta, który przez trzy dni tygodnia nic nie jad³, a na post wielki id¹c
w g³êbsz¹ puszczê bra³ ze sob¹ na czterdzieœci dni czterdzieœci orzechów - w ci¹gu dnia modli³ siê lub bra³ siekierê i r¹ba³ lasy dooko³a pustelni - zamiast ³o¿a mia³ pieñ, p³otem z ostrej
trzciny otoczony, aby go k³u³a, gdyby siê we œnie na bok przechyla³ - na g³owê zasie k³ad³
koronê drewnian¹ obwieszon¹ g³azami, aby go bi³y po czaszce, gdyby znu¿ona przechyli³a
siê w któr¹ b¹dŸ stronê.
Gruzy Tyñca zadumane, prastare a na stokroæ starszych wzniesione popio³ach, dla dzisiejszych ludzi niepojête gruzy, co siê sta³y tak niez³omnymi, i¿ czas, nêdza i zapomnienie ju¿
ich bardziej zniweczyæ nie mog¹.
Dziurami okien, jak œlepe oczy, patrz¹ w nurt ¿ywej wody, co u stóp ska³y bia³ej wieczyst¹
sw¹ toczy beztroskê, przynosi z dala i unosi w sin¹ krainê niewyczerpane swoje wesele i patrz¹ w otch³añ zamar³ych czasów, nie docieczon¹ dla nikogo na ziemi, w zdarzenia, z których pozosta³ taki jedynie œlad jak œlad jastrzêbia, który w powietrzu przep³yn¹³, œniady na
ziemiê rzuci³ cieñ rozpostartych skrzyde³ i odlecia³ - powieœæ o wiaro³omnym w³adcy, o ksi¹¿êciu na Wiœlech...
Przed secinami lat sadzone drzewa i winny szczep na s³onecznych Sandomierza pagórkach,
w miejscach, gdzie dzisiejsza bieda i dzisiejsza ciemnota rozpoœciera panowanie wokó³ romañskiego piêkna œwiêtego Jakuba.
Wiœlica, Kazimierz - murowane legendy o wielkim niegdyœ wœród nas marzycielu, o mocnym
w³adcy, o potê¿nym rozumie i niez³omnej woli.
Wa³y œciskaj¹ce Wis³y koryto, z rozkazu wiecznotrwa³ego króla sypane, pocz¹tek pracy, do
której potomnoœæ nie do³o¿y³a prawie nic.
Na prost Solca koœció³ek Piotrawina z kamieniem po prawej stronie o³tarza, niemo¿liwym do
odczytania, niemy, tajemniczy œwiadek zatargu œmia³ej potêgi z Piastowego wyros³ej ³ona
z niszcz¹c¹ zewnêtrzn¹ moc¹... Wzd³u¿ zakrêtów i poszarpanych Wis³y osypisk, które ods³aniaj¹ tysi¹cletnie dzieje przemian tej gleby, na przestrzeni stu piêædziesiêciu mil usiad³y wsie
niezliczone.
Wci¹¿ kwietniowe swe suknie wdziewaj¹ ich sady, wci¹¿ stada ptactwa rzucaj¹ je pod jesieñ
i wracaj¹ na te same drzewa, pola i ³¹ki pod wiosnê, wci¹¿ nowe szemranie liœci, budz¹ce
radoœæ i mi³oœæ, m³odociane wita pokolenia.
Nieprzeliczone pok³ady zw³ok i koœci naddziadów przesycaj¹ niestrudzenie gliny i piaski,
¿ywi¹ wielowieczne lipy i brzozy, otulaj¹ce pradawne mury, skarpy i wie¿e koœcio³ów.
Gdy œniegi, spalone na wielkogórach marcowym halnym wiatrem, ruszaj¹ z posady zlepy
szkliwa igie³ lodowych, szrony podwodne, progi lodowe, przywieraj¹ce do i³ów dennych
i grub¹ skorup¹ okuwaj¹ce kamienie - nabrzmiewaj¹ od wirów spienionych szumne skalne
potoki i podgórskie ruczaje.
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Z pêdem ciec poczyna „krakowska” kra g³ównym rzeki korytem, wype³nionym po brzegi.
Lody okrywaj¹ce szerokie Wis³y rozlewisko kruszej¹ i pêkaj¹.
Pêdz¹ce wody coraz wy¿ej wynosz¹ na sobie zmursza³¹ skorupê lodow¹, podbit¹ t³ok¹ rozmok³ej œnie¿ycy, a¿ wszystka zrywa siê z miejsca do biegu.
S³ychaæ wówczas trzask i szum tafli, które druzgoc¹ siê wzajem, widaæ wywracanie siê ich
wspak i na nice, zanurzanie jednych przez drugie, gonitwy i walki p³yt wegnanych przez wart
pêdz¹cy na miejsca p³ytkie, gdzie tworz¹ zwa³y i pok³ady rozleg³e.
Masa wód wyrzuca siê z brzegów i zalewa niziny. Po wtóre, gdy jasne s³oñce i ciep³e d¿d¿e
nape³ni¹ mleczem k³osy pszeniczne, ¿ytnie i jêczmienne, ledwie z szypu³ek wychodz¹ce, gdy
wielobarwn¹ rozkosz¹ oczu okryj¹ siê bezgranicza ³êgów nad Wieprzem, nad Narwi¹ i Bugiem, gdy woni¹ bzów i kwiatów nape³ni siê powietrze, a czaruj¹ca s³owicza pieœñ w jasn¹
noc ksiê¿ycow¹ przerzuca dŸwiêki z olszyn do olszyn i z brzegu na brzeg wiœlany - wznosz¹
siê znowu i szalej¹ bujnie œwiêtojañskie wody.
Zwarte lasanki czereœni pod Janowcem, rubinowe od owocu stoj¹ w nurtach zm¹conych,
przez parki starych pa³aców i przez wyhodowane ogrody dworów p³yn¹ szumne pop³awy, na
pniach i ga³êziach wieszaj¹ siê pokosy zmulonego siana i kêpy wyrwane zbó¿.
Wielkimi, p³askimi taflami osuwa siê i wje¿d¿a w pêdz¹cy odmêt namu³ tysi¹cletni, najurodzajniejszy, w oczach na pieniste mleko siê rozpuszcza i ginie w toni, a¿eby u³o¿yæ siê
kêdyœ daleko jako haik ja³owy, ³acha bezp³odna, której nagoœæ ledwie przes³ania chwiejna
wiklina.
Zapad³ siê w Wis³ê i zgin¹³ w niej wysoki przedmostowy szaniec Sokolnickiego w Ostrówku, a¿ do g³êbi rowów swoich i wa³ów przepojony bezcenn¹ polsk¹ krwi¹ i wieczn¹ s³aw¹.
Pop³yn¹³ z wod¹.
Ucieka coraz wy¿ej z urodzajnego w¹do³u wioska za wiosk¹ na ja³owe wydmy Mazowsza.
Drzewa, obci¹¿one nadmiarem œliw, grusz i jab³ek, rozdziera i unosi bystra woda.
Mo¿na widzieæ, jak mrowie ludzkie, przez trwogê z setki nizinnych sió³ przygnane w ostatnim terminie podnoszenia siê fal, buduje samoswoj¹ tamê lewego brzegu, ostatkiem si³ zwozi, znosi i sypie piasek i ¿wir, zas³aniaj¹c rodzime niziny.
I mo¿na widzieæ, jak rybak beztroskliwy, siedz¹c we wid³ach g³owicy wierzby rosochatej,
³apie podrywk¹ okonie i p³ocie, pluskaj¹ce siê ¿wawo w ³anie przebogatej, dorodnej pszenicy, po bujne a ledwie rozwiniête k³osy zalanej zmulonymi mêtami.
Skoro sroga górska zima zape³niaæ pocznie strumienie zielonawymi ig³ami lodu, okryje g³azy i ¿wiry ich dna seledynowym ko¿uchem szkliwa, a fale przepe³ni miazg¹ kryszta³ów œryzu,
wkrótce i na dnie wielkiej rzeki tworzy siê masa lodowa kilkustopowej gruboœci, przyrastaj¹ca do bry³ i³u dennego, okuwaj¹ca podwodne kamienie i pnie gnij¹cej pr¹dowiny.
Gdy zaœ i niziny obejmie ostry polski mróz i zewnêtrzne zwierciad³o rzeki œcina siê w skorupê, podwodne sowy lodowe wstaj¹ z dna dŸwigaj¹c w szponach swych ciê¿kie nieraz kamienie, które w sobie zamknê³y, ³¹cz¹ siê z lodem powierzchni i zmarzaj¹ w jedn¹ warstwê
niez³omn¹.
Wówczas staje Wis³a na przeci¹g siedemdziesiêciu piêciu dni.
Lis sandomierski bezkarnie przebywa granicê dziel¹c¹ Kongresówkê od Galicji, nawet zaj¹c
trwo¿liwy staje siê natrêtnym cudzoziemcem i bezczelnie wkracza w Poznañskie, a srogi
wiatr nocny te same przez stulecia polskie zaspy przerzuca tam i sam, zanosz¹c s³upy graniczne i zamazuj¹c na nich rozmaite obcojêzyczne napisy.
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Lecz gdy w po³udniowych, krakowskich stronach przygrzewaæ pocznie d³u¿ej s³oñce bardziej
radosne, a na pó³nocnej, zimnej po³aci Wis³y wci¹¿ jeszcze stoj¹ lody grube, w powyginanym jej korycie nowa siê wszczyna burza.
Samow³adnie wê¿owaty kierunek brzegów i swawola samicy g³ównego wartu, mnóstwo martwych odnóg, p³ytkich, stoj¹cych jeziorzysk poprzegradzanych ³achami, wci¹¿ na nowo tworz¹ce siê drogi wodne i strumienie, niezmierna nierównoœæ dna, gdzie obok mielizn czyhaj¹
studnie i jamy bezdenne, wywiercone przez wiry, sprawiaj¹, i¿ tafle kry pêdzonej nurtem
wzburzonym, wepchniête pod nakrywê lodow¹, napierano jedne przez drugie, zaoruj¹ siê
w mu³y i piachy, wgniataj¹ na siê i szybko tworz¹ wielki poprzeczny wa³, zatamowuj¹cy odp³yw niewyczerpanego potoku wód.
Góra lodowa roœnie wszerz i na wysokoœæ, a siêga nieraz na kilkanaœcie wiorst w g³¹b rzeki.
Wielkim wybuchem rzuca siê zastawiona Wis³a poza swe szerokie ³o¿ysko, zrywa brzegi,
wlewa na niziny z dzikim pêdem, zasypuj¹c je piaskiem i zanosz¹c mu³em.
Mnóstwo siedzib ludzkich staje pod wod¹.
Ucieka wieœniak na dach domostwa - belki stodó³ i zabudowañ, sterty zbo¿a i stogi siana
p³yn¹ wœród kry tañcz¹cej na fali.
Spustoszenie i niedola zalega wielkie przestwory.
Hula i bawi siê Wis³a jak przed tysi¹cami lat, jak wówczas, gdy pierwszy przychodzieñ z suchych zachodu stron ujrza³ j¹ lasy dziel¹c¹...
Dopiero na równinie poznañskiej ustaje Wis³y szaleñstwo.
Od trzynastego wieku ujmowana w tamy, p³ynie uspokojona w poprzek tej ziemi spokoju,
ziemi milczenia i ziemi pracy.
W tamecznym jej nurcie kryje siê zasób niezmierzonej si³y, tak samo niewidzialny, jak niewidzialn¹ jest potêga ukryta w ³onie poznañskiego od³amu naszego rodu.
Równe i niepowabne sta³y siê tam jej bujne i piêknie bez³adne wybrze¿a, jak równa i nisko
ku ziemi nachylona jest myœl i praca tamecznych ludzi.
Trzysta kilkadziesi¹t parowych pomp i wiatraków pracuje nad uregulowaniem szumnych wód,
nad pog³êbianiem dna i usuwaniem zatorów.
Na setkê kilometrów rozwin¹³ siê ku zachodowi brzeg morski od ujœcia Wis³y po Jezioro
£ebskie i Gardzieñskie, dziedzinê S³owiñców nad ujœciem £eby i £upawy.
Przerzynaj¹ ten l¹d wartkie strumienie, a w g³êbi sosnowych lasów b³yszcz¹ jasne jeziora.
Wzgórza i ³¹ki szerokie zni¿aj¹ siê ku piaszczystemu wybrze¿u, gdzie szalej¹ straszliwe jesienne wichury nadmorskie i hucz¹ œnie¿ne burze.
Na piaszczystych wydmach helskiego miêdzymorza stoj¹ chaty ze s³omian¹ strzech¹, mieszkanie ludu rybackiego, który nasz¹ mówi mow¹ i nasz¹ œpiewa pieœñ.
Opuœci³a go Rzeczpospolita i opuœcili go panowie, Na tym morskim pustkowiu zosta³ sam
jeden, zosta³ tam, gdzie by³y jego praszczury.
Odwala p³ugiem wilgotne skiby ziemi i s³ucha œwistu wichru, w którym ongi ponad Puck¹
Zatok¹ trzepa³ siê znak: rêka po ramiê, trzymaj¹ca miecz, lub orze³ bia³y w czerwonym
polu.
Patrzy sam jeden w te sine, dalekie wody, po których p³ywa³y okrêty w Gdañsku Sobies³awowiczów zbijane, flota gardziny Krzywoustego w dwunastym wieku, id¹ca na wyprawê
wojenn¹ do Darni, statki Zygmunta Augusta i W³adys³awa Czwartego, wypuszczane z fortecy w Pucku.
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Kiedy w te niziny zst¹pili ludzie polskiego szczepu, wie tylko pieœñ, gadka ludowa, któr¹
us³ysza³ by³ i zapisa³ w zaraniu dwunastego stulecia wielka nasz pisarz narodowy, zwany
Gallusem, Sallustiusz pañstwowej Boles³awów potêgi:
Inni niegdyœ nam s³on¹ ryb¹ truli zdrowie,
Na cuchn¹cych swych wozach dowo¿¹c j¹ zgraj¹,
Teraz po ni¹ na miejsce trafiaj¹ synowie
I w znak ¿ycia skacz¹ce u stóp ryby drgaj¹.
Gdy ojców mniej pochopnych hamowa³y grody, Synów morskie spiêtrzone nie zastrasz¹
wody, Za jeleniem lub dzikiem w trop chodzi³y sfory, Ci poluj¹ na skarby z morza i potwory.
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III
Wielki przestwór, blisko dwieœcie tysiêcy kilometrów kwadratowych, le¿¹cy w ni¿owym Europy l¹dzie, zajmuje Wis³y dorzecze.
Ponad brzegami jej dop³ywów ci¹gn¹ siê ziemie t³uste - proszowskie i kujawskie, urodzajne
- lubelskie i sandomierskie, ziemie chude - kieleckie i radomskie, p³onê - mazowieckie i piotrkowskie, le¿¹ b³ota i wydmy piasków bezp³odnych.
Ponad brzegami jej dop³ywów orze i sieje, kosi i ¿nie jeden jedyny lud.
Nad niemym g³osem jej strumieni rozbrzmiewa ¿ywy gwar mowy tej samej przez tysi¹c lat, tej
samej ponad g³ównym ich nurtem a nad wszystkimi Ÿród³ami, tej samej w górach Œl¹ska, w ska³ach Tatr, nad ss¹cymi w³óknami, które siêgaj¹ do Ÿróde³ Odry, Dniepru i Niemna, tej samej
w dolinach i na p³aszczyznach, tej samej nad Nogatem i nad Wis³¹ Œmia³¹ - i ponad morzem.
Bo i tam, daleko w morzu, o cztery wiorsty od paszczy g³ównego ujœcia, gdzie wynurzaj¹ siê
wci¹¿ nowe wyspy, z naszych przyniesione ma³opolskich, mazowieckich i wielkopolskich
brzegów, do których to wysp zawijaj¹ okrêty - wzd³u¿ martwych ³o¿ysk w piaszczystych mieliznach i nowych bystrzyn wyoranych w ziemi, ten, kto splata faszyny, kto przerzuca namu³,
tapla siê w b³ocie i tworzy groble urodzajnej ¯u³aw krainy, kto najciê¿sze, najbardziej nie
udŸwignione z miejsca na miejsce przenosi - nasz¹ mówi mow¹. Œwiadectwa i pomniki pracy tego ludu le¿¹ przed oczyma œwiata, stoj¹ rozsypane jak d³uga i szeroka ta ziemia.
Naród polski nie prowadzi³ nigdy wojen zaborczych.
Zas³ania³ w ci¹gu wielu stuleci wolnoœæ i dobro Europy od barbarzyñców nawa³y.
Je¿eli szed³ na wschód, to nie po dobro cudze, lecz po to, ¿eby ziemie niczyje, dzikie pola,
w pustyniê zamieniane raz wraz przez tatarskie zagony, wci¹¿ na nowo zaorywaæ i zasiewaæ,
uzbrajaæ w zamki, zak³adaæ miasta i sio³a, wznosiæ koœcio³y i szko³y.
Jêzykiem cywilizacji na wschodzie by³ jêzyk polski, jak œwiadcz¹ chocia¿by dzieje Akademii
Kijowsko-Mohilañskiej.
Kszta³ci siê dot¹d Kijów na ksiêgozbiorach Porycka i Wilna, a Petersburg na ksiêgozbiorze
Za³uskich.
Naród polski ma w swym dorobku przywilej: Neminem nobilem captivabimus, który o dwa
stulecia wyprzedzi³a jedynie wielkiej Anglii Magna Charta. Dopiero po up³ywie dwustu lat
od daty polskiego przywileju Anglia posiad³a Habeas corpus.
Litwa przez uniê horodelsk¹ dobrowolnie przy³¹czy³a siê do Polski.
Stany pruskie wypowiedzia³y pos³uszeñstwo Krzy¿akom i szuka³y ³¹cznoœci z narodem
polskim.
Inflanty uczyni³y to samo.
W wieku szesnastym, gdy ludy zamiera³y w systematach absolutyzmu, Polska ka¿dego monarchê wstêpuj¹cego na tron zobowi¹zywa³a do przysiêgi, i¿ przestrzegaæ bêdzie praw narodu.
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Polska uznawa³a wszystkie wyznania za równouprawnione, otwiera³a swe granice i goœcinny
dom dla zbiegów z ca³ego œwiata, gdy w Europie p³onê³y stosy herezjarchów i wyznawców
wolnoœci sumienia.
W jej to miastach, dzisiaj zbiednia³ych i zapomnianych, w wiejskich domostwach otoczonych
niewygas³¹ legend¹, w œwi¹tyniach, których ruiny jeszcze bielej¹ tam i sam w lasach i na pagórkach, wyhodowa³y siê kulty religijne zachwycaj¹ce po dziœ dzieñ duszê nowoczesnego
cz³owieka sw¹ szlachetnoœci¹ g³êbok¹ i nieskalanym dotrzymaniem s³owa g³oszone i prawdzie, zaœwiadczonym piêknem ¿ywota wyznawców.
Polska by³a ogrójcem, gdzie wykwit³y najbardziej czyste kwiaty mi³oœci ojczyzny, naj¿ywsza
¿¹dza pracy dla bliŸnich, dla dalekiej przysz³oœci, dla szczêœcia potomnych, dla wszech-dzieci plemienia nie narodzonych jeszcze, pracy tak bezinteresownej i ofiarnej, i¿ sta³¹ i niew¹tpliw¹ za ni¹ nagrod¹ by³o wiêzienie, wygnanie i niep³akana, samotna œmieræ.
Naród polski ma w swej przesz³oœci szar¿e najbardziej zdumiewaj¹ce, szalone a owocne: pod
Kircholmem, pod K³uszynem, pod Wiedniem, pod Somo-Sierr¹, pod Dêbem Wielkiem.
W swym przyczajonym ogromie dzisiejszym ma on najg³êbsz¹ ze wszystkich narodów œwiata têsknotê do wielkiej szar¿y swego ducha.
Nie pragnie on i nie po¿¹da niczyjej roli ani domu, ani si³y, ani szczêœcia, ani s³awy.
Pragnie on tylko pracy na swojej w³asnej roli, szczêœcia w swym w³asnym domu, rozwiniêcia
swej w³asnej si³y i czci dla swojej s³awy.
Wyspana i wypoczêta jego moc skupia siê teraz i zrasta w jedne jedyn¹ energiê wysi³u, któr¹
by³ w swym lochu nadwiœlañskim wysiedzia³, wyczeka³, wytworzy³ niestrudzonymi myœlami, wymarzy³ i wyœni³ na bezczynnoœæ skazany Walgierz Uda³y.
Jakie¿ s³owo zdo³a wyraziæ dzieje zakucia w dyby ¿ywego narodu, dzieje klêski rozszarpania
¿ywej, jednej jedynej mowy i obyczaju, i dzieje stu kilkudziesiêciu lat istnienia w niewoli?
Jak rzeka Wis³a, by³ polski lud czyjœ i niczyj, nie swój, bezpañski, bezu¿yteczny.
Nie tworzy³y mu ongi prawa narodziny króla, lecz gdy dla ratowania swego bytu takie prawo, na wzór innych, na swe barki dobrowolnie chcia³ w³o¿yæ, usi³owano go unicestwiæ i zniweczyæ w samej istocie bytowania na ziemi.
Lecz on wtedy stuletnie swe ¿ycie w przedziwny, jedyny na ziemi sposób stworzy³ dla siebie.
W jamie czasu, ciemnej i d³ugiej jak wiêzienny loch, ci¹gn¹³ i stwierdza³ swe stuletnie bezkrólewie
z ducha, rozplenia³ i zasila³ sw¹ jedyn¹ na ziemi, tajn¹, trójjedyn¹, zawsze tê sam¹ Rzeczpospolit¹.
Wgryza³a siê w jego rêce i nogi rdza ³añcuchów, gni³o tam i sam cia³o i wygina³y siê koœci,
bi³y weñ m³oty i kusi³o go odstêpstwo - sypa³a piasek w oczy straszliwa ohyda nies³awy i nieskoñczona d³ugoœæ cierpienia.
Sta³o siê w istocie, i¿ odszczepy narodu, jak dawno przepowiedzia³ w chwili jasnowidzenia
prorok nieulêk³y - „w obcy siê naród, który nas nienawidzi, obróci³y”.
Bo oto - nie ma stu lat - jak stwierdza w Uwagach swych Hugo Ko³³¹taj, dostrzegacz pilny
i œwiadek ¿arliwy, we wszystkich œwi¹tyniach miasta Wroc³awia wyg³aszano kazania jednej
niedzieli po polsku, drugiej po niemiecku - a na zachód od tego miasta, daleko, bo a¿ po kraj
³u¿ycki, mo¿na by³o rozmówiæ siê z wiejsk¹ ludnoœci¹ ³amanym polskim jêzykiem.
Gdyby siê tam dziœ znalaz³ w pustyni otaczaj¹cej grobowce ksi¹¿¹t Piastowskich, w obrêbie
katedry biskupstwa, które jedno z trzech w swoim polskim królestwie fundowa³ król Krzywousty - jak¿eby przeszed³ przez to miasto ze swym sercem p³on¹cym, wœród „obcego narodu, który nas nienawidzi”?
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Lecz wielkie dzie³o budowniczych i pracowników istoty, zakresu, bezgranicza bytu narodu
polskiego: Chrobrego, Krzywoustego, Œmia³ego, Kazimierza, Stefana, ¯ó³kiewskiego, Czarnieckiego, Koœciuszki, Mickiewicza - po tylu zamachach, ciosach i klêskach s³oi niepokonane, rozroœniête a m³ode na nowo.
Wiedza i praca poznañska, jak hak dŸwigaj¹cy, czeka na chwilê, a¿eby zarzuciæ siê na ogniwa wielkiego królewiackiego ³añcucha.
Mi³oœæ i entuzjazm, dwa ziarna cudowne wyhodowane w moskiewskiej niewoli, czekaj¹ na
chwilê siewu w wyhodowane, lecz bezduszne skiby Galicji.
Têskni¹ do siebie te same cnoty kresowe - œl¹skie i polsko-litewskie.
Czekaj¹ ja³owe wydmy, b³ota i ugory, martwe pagóry i wyboiste drogi, puste szko³y i nêdzne
cha³upy, na wiedzê, doœwiadczenie i energiê emigrantów.
O Wis³o, Wis³o!
¯ywa pieœni l¹du polskiego, nigdy nie przerwana wieœci o tym, co siê dokona³o za dni, które
le¿¹ w zamierzch³ej dali czasów - i wieczny pozwie ku przysz³oœci bez koñca!
Podnios³o siê nad wszystkimi twymi wodami, gdziekolwiek brzmi polska mowa, jedno westchnienie i w poprzek rozdzielonych krain jako ¿ywi¹cy wiatr przep³ywa.
Przed tysi¹cami lat z³o¿y³ szczêœliwy los u wezg³owia Wis³y, tam gdzie siê jej sp³awnoœæ zaczyna, w Œl¹sko-Krakowskim Zag³êbiu, skarby wêgla, których przez pó³ tysi¹ca lat nie wyczerpie najbardziej wytê¿ona i najbardziej obfita praca ca³ego plemienia.
Po¿¹da pracy polski lud!
Jego pot przez tysi¹c lat przepoi³ powierzchniê ziemi i przesi¹k³ a¿ do skarbu w g³êbinie.
Polskiego ludu to skarb.
Wêgiel, sól, nafta.
Ujmie nareszcie brzegi wiœlane plemiê w jedno zroœniête.
Obwa³uje je wreszcie niez³omnymi tamami, zabezpieczy na zawsze z³otodajne niziny, wielkimi pracami wymiecie nierównoœci dna, rozleg³e mielizny, bruzdy i wzgórza, fa³dy i jamy
ze stromymi œcianami, studnie kilkus¹¿niowej g³êbiny wywiercone przez nag³e wiry.
Powiêkszy i unormuje g³êbokoœæ ¿eglown¹, u³atwi ruch lodów.
Zaginie w Wiœle odwieczna, bezp³odna ³acha i odwieczny, rokroczny zator - czterokrotna co
roku powódŸ, samopas i niewolniczo, niszczycielsko i ob³êdnie chodz¹ca masa wód.
Podjête znowu zostanie dzie³o Wielkiego Kazimierza.
Ugn¹ siê swawolne nurty pod setkami tysiêcy szkut i komiêg, bez przerwy, dzieñ i noc, darmo i szybko wioz¹cych wêgiel do Warszawy i Gdañska.
Przysz³e ¿ycie Polski otrzyma za cenê pracy plemienia dwie potêgi: bezmiar wêgla, dostawiany do miast i wsi przez rzekê pos³usznie pracuj¹c¹ w ci¹gu stuleci.
Rozrosn¹ siê od tysiêcy fabryk stare grody: Kraków, Sandomierz, Warszawa, P³ock, Toruñ,
Gdañsk.
Nienastarczona a niewyczerpana masa wêglowa narzuci pracê pokoleniom, wy¿ywi i zbogaci
prowincje.
Stanie Warszawa na linii skrzy¿owania kolei z Londynu do Kalkuty, z Pary¿a do W³adywostoku, z Gdañska do Triestu.
W obrêbie miasta, w jego ³onie olbrzymim le¿eæ bêdzie czcigodne pole wolskie i czcigodne
pole grochowskie - cytadela, szko³a marzeñ o Polsce wolnej - i Wilanów, pami¹tka po wodzu, który uczy³ wspieraæ po polsku s¹siada w niedoli.
15

U bram miasta znajdzie siê czcigodne pole raszyñskie i czcigodne pole wawelskie.
Na placu Saskim, tam gdzie Wilczek i Œlaski rzucali w twarz tyranowi moskiewskiemu najprawowitsze i najszlachetniejsze wyzwanie na pojedynek, przeszywaj¹c swe nieulêk³e serca
rycerskie szpadami w obronie honoru swego i narodu - wolny lud str¹ci dzwonnicê, która
Polsce wieczn¹ niewolê wydzwaniaæ mia³a, i zetnie z³ote kopu³y cerkwi, które jej w oczy
wieczn¹ sromot¹ przyœwiecaæ mia³y.
Kad³ub cerkiewny, dzie³o artyzmu, zdobiony cennymi Wasniecowa freskami, zostaæ powinien,
gdy¿ nie pope³nia Polak barbarzyñstwa.
Na znak skwitowania i wyrównania rachunków ten kad³ub zawrze w sobie cywilny skarbiec
narodu.
Tam, pod stra¿¹ ¿o³niersk¹ a na oczach pokoleñ, spocz¹æ powinien Szczerbiec Chrobrego
i korona odebrana z Petersburga, serce Koœciuszki przeniesione z Rapperswilu, bu³awa Czarnieckiego, któr¹ pod £owiczom w roku 1806 Jan Henryk D¹browski otrzyma³, sztandary spod
Byczyny, spod Wiednia, spod Rac³awic, spod Raszyna, spod Stoczka, spod Ma³ogoszcza rêkawica ¯ó³kiewskiego, szable wodzów i postronki, na których zawis³ Traugutt z towarzyszami.
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WIATR OD MORZA
OFIAROWUJÊ TEN UTWÓR
MONICE
Z GOR¥CYM ¯YCZENIEM, A¯EBY
GDY DOROŒNIE
NIE ZNALAZ£A JU¯ ŒLADÓW SMÊTKA
NA ULUBIONYM JEJ WYBRZE¯U

NAPAD JUTÓW
Ujrzeli nareszcie bielej¹ce brzegi. Wœród nocy ciemnej œnili o tym widoku na dnie dwu¿aglowych statków obitych skór¹ fok i bia³ych niedŸwiedzi, jeleni, odyñców i byków - poœród
tarcic napuszczonych smo³¹, gdy woda zamarzaj¹ca ig³ami k³u³a golenie, a wicher morski
zapiera³ oddech w gardzielach. W kolisku rozbestwionej burzy, gdy nag³e ryki i ponure ³oskoty wybiega³y z przepaœci miêdzy wynios³ymi ba³wany, jak gdyby ³ono ziemi, pod niewol¹
wiekuist¹ wód g³êbiny zawarte, przychodzi³o do g³osu, œni³a im siê - której jeszcze nie deptali - garbata i od lasów rozchwianych faluj¹ca susza.
Gdy wa³y niezmierne, chytrze jak rozjuszone i z zemsty oszala³e zwierzêta, sz³y z nieskoñczonej oddali, a¿eby pod burty z nag³a siê podsadzaæ i na p³ask rozpoœcieraæ czarne ¿agle po
przepaœcistej wodzie, nie dr¿a³o serce wojowników i rêka ich nie popuœci³a szuta, liny przywi¹zanej do ¿agla. Gdy wyspy trzês³y siê w posadach od uderzeñ jakoby m³ota stolemów, gdy
huk i œwist powietrza p³oszy³ sen z oczu ludzi pod niskimi powa³y w ciemnych izbach rybackich, najezdnicy drzemali spokojnie na dnie ³odzi, uko³ysani od rzutów z góry na dó³, od
smaku soli i zapachu smo³y. Uszy ich og³uszone od huku zaczyna³y s³yszeæ teraz na nowo oczy przyuczone do barwy trupiobladej fali wch³ania³y z niewys³owion¹ rozkosz¹ sta³e smugi ziemi nad k¹towiskiem zatoki - p³uca ich, przywyk³e do wch³aniania olbrzymiego powietrza w morskich przestworzach, oddycha³y z ulg¹ w niemych okrêgach ma³ego morza. Radosny okrzyk fruwa³ teraz z ³odzi do ³odzi jak z³owieszcza rybitwa. Pokaza³y siê dalekie, p³askie doliny, ¿ó³te smugi urwisk wysokich, góry piaskowe, strome gliny, które odziewa porost
prastarego lasu - i bia³e, go³e cyple wchodz¹ce daleko w wody.
Chytrze chwytaj¹c w szaty ¿agli wiatry sprzeczne, szerokie i ciasne, na ka¿dy nastawione
podmuch, i ze wszech si³ pracuj¹c paczynami, dotarli do lodu, co opancerza baki i niskie piachów osady. Dzioby korabiów wora³y siê miêdzy lody, które rozgarnê³a na strony s³odka woda
strumienia z l¹du id¹cego zakosem - i w zatory strzy¿y posk³adanej przez pó³nocn¹ flagê.
WydŸwign¹wszy czo³a ³odzi na lodozwa³y brzegowe, przywi¹zali je mocno do obmarzniêtych pniów nadbrze¿nych linami z krêconego rzemienia. Wdziali he³my wysokie. Porwali ze
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swych statków d³ugie topory, przypasali naostrzone miecze, zawœci¹gnêli pasy czerwonych
puklerzów i ku l¹dowi pobiegli.
DŸwiêcza³ nareszcie pod ich zdobywczym sanda³em lód zasklepiaj¹cy niziny! Piêta uderza³a
o grudê calizny! W prawo i w lewo s³a³y siê gliny rozmazane przez zawieje i pluty, oœlinione
przez piany ba³wanów, a w czasie upa³u zesch³e w twarde skorupy. Badyle porostów i korzenie ¿arnowca wymarzniête do ziemi, krzaki g³ogu dzikiego, iwiny i tarek pl¹ta³y siê pod stop¹
pêdz¹c¹. Wysoko nad odp³uczyska poziomem wznosi³y siê brzegi barwione ¿ó³tymi i œniadymi wstêgami uwarstwieñ. Strome pêkniêcia rozdziera³y tam, w górze, jednolit¹ wynios³oœci
caliznê. Pieczary i jamy, które morze w ci¹gu stuleci wyjad³o, otwiera³y siê w brzegów martwicy jako goœcinne koleby. Na szczycie góry, tak wynios³ym, ¿e szum morza do po³owy os³ab³y ku niemu przypada, szamota³y siê w wichrze barwne sosny. Czerwone ich pnie by³y strzeliste i g³adkie, czuby ubarwione najczarowniejsz¹ zieleni¹. Zdawa³o siê pêdz¹cym wzgórê,
¿e te puszcz czatownice i wys³anki cichych lasów œpi¹cych w spokoju l¹dowej zimy podaj¹
has³a na trwogê, ¿e swe korzenie chc¹ wysiepaæ znad przepaœci i ¿e krzyk niemy szamoce siê
i wyrywa ku swoim w ich spl¹tanych ga³êziach.
Gdy napastnicy gromad¹ dzikich i ponurych atletów na stromy wierzcho³ek wypadli, szukali
na wsze strony oczyma mieszkañ ludzkich. Nienawidzili osiedzicieli tej strony, zanim ujrzeli
dym ich ogniska. Nienawidzili ich pracy i ich snu pod odymionymi belkami i pod sczernia³ym sosrêbem, który praszczurów dzieciñstwo, ¿ycie i zgon zamierzch³y pamiêta. Nienawidzili ich pokory i wybiegaj¹cych z pokory wzglêdem ludzi - podstêpów nieskoñczonych
wzglêdem zwierz¹t, ryb, ptaków i owadów.
Ujrzeli widne z dala na cyplu Oksywia grodzisko. Czuli pod zdyszanymi ¿ebrami ssanie
¿¹dzy. Jak rude or³y wlepili oczy chciwe rzezi i zwyciêstwa w strzelisty widok zamku,
w drewniane wie¿e i strzechy, ostroko³y, oœcienie i zasieki stercz¹ce na kêpy krawêdziach,
ponad morzem zielonym i ponad szeroko rozpostartym na ty³ach moczarem. Oto pochwycili
nareszcie oczyma cel swej drogi dalekiej poprzez wicher, mróz, deszcz i przez niezliczone
morskie denegi. Otrok pos³uszny, huragan zdradziecko wegnany i zagarniêty w ¿agle, przypchn¹³ ich do przyciesi i dachów, które niewolnicza praca œciê³a w boru, obrobi³a i ku obronie dŸwignê³a. Jaskrawa pó³nocy gwiazda wskazywa³a im w mroku szlak prosty na morzu do
tego urwiska klêski niechybnej leœnych ³azêgów, rolników, pastuchów i rybaków. Sprzymierzeñcy oceanu dzikiego ju¿ widzieli w pospólnym marzeniu wielobarwny ogieñ szybuj¹cy
chor¹gwianymi przeguby ponad krzepi¹ Oksywia.
Zapragnêli wraz wszyscy rozkoszy morderstwa i widoku mêki pobitych, gdy mo¿na bêdzie
ze œmiechem polowaæ na uciekaj¹c¹ trzodê mieszkañców, dopadaæ mieczem dziadów struchla³ych, jak prosiêta zak³uwaæ dzieci, ciosem skracaæ p³acz matek szpetnych, a ho¿e wlec
za w³osy - gdy na ofiarê pó³nocnym bogom bêdzie mo¿na zar¿n¹æ dziesi¹t¹ czêœæ jeñców,
a z³upiwszy wszystko, odp³yn¹æ w ³unie wspania³ego po¿aru domostw i lasów, wœród pieœni
tryumfalnej, ku innym, nowym, nieznanym wybrze¿om. Popadli w niszczycielskie rozjuszenie. Dali siê porwaæ furii krwio¿erczego instynktu. Pancerze z b³ota walki krwi¹ obmywaæ!
Wyrywaæ szponami wnêtrznoœci z brzuchów no¿em rozdartych! Wyk³uwaæ starannie Ÿrenice
omdla³e, z lêku oœlep³e, b³agalne! Od³amywaæ ¿ebra a¿ do bioder jako badyle, a¿eby rana
piersi tworzy³a podobiznê rozpostartych skrzyde³ or³a! Mieczem p³ataæ przy³bice i ¿ywcem
skalpy zdzieraæ z czaszek wojenników pojmanych! Ostrym toporem odcinaæ prawice wzniesione do walki jako odszczepy drzewa w boru! Oszczepem z w¹t³ego drzewa wi¹zu o grocie
18

zatrutym otwieraæ rany kwitn¹ce jak ró¿e! S³uchaæ dzikiego pisku niedoros³ych dziewcz¹t na
ziemiê miêdzy zdobywców rzuconych! Spaæ g³ucho w zapachu krwi gor¹cej, co zaleje pod³ogi A skrzepnie pod progami zdobytego grodziszcza, spaæ g³ucho na jêcz¹cych ³onach kobiet z powi¹zanymi rêkami!
Gdy ze wzgórza w p³ask¹ dolinê runêli i przebiegli pa¿ycê szerok¹ moczarem czarnym i grzêskim zalan¹, rozleg³a siê w ich szeregach saga skalda m³odego.
Wrza³o w tej piersi mêstwo nieustraszone wszego wojska i pasja wszystkich wikingów, szukaj¹ca niebezpieczeñstw najazdu i podboju, zwyciêstw w œmiertelnych zapasach i samej nawet klêski. Pieni³a siê w jego pieœni nieposkromiona si³a, dziko wy³a rozpacz pokonanych
i bezmyœlnie szala³a radoœæ. Wyrywa³o siê z jego pieœni ponad wszystko dumne piêkno ³amania wszelkiego zakazu, niweczenia przeszkody, imania nieulêk³¹ prawic¹ wszystkiego, co istnieje. S³yszeli wszyscy w tej pieœni pochwa³ê wilka id¹cego po strawê na pole ludzkiej walki
i pochwa³ê ptaka kruka, który za zdobywcami polata na pobojowiska pe³ne trupów bezw³adnych, bezsilnych i œmiesznych.
Porywa³, podnieca³, unosi³ i gna³ znowu pêdz¹cych Jutów, ni to bat œwiszcz¹cy, œpiew skalda
m³odego. Wiekuista m³odoœæ i zawsze ta sama a nigdy nie ubywaj¹ca ¿¹dza w nim p³onê³a.
S³yszeli z zewn¹trz przylatuj¹c¹ a wewn¹trz siebie samych na wezwanie zaczajon¹ furiê, a¿eby s³u¿yæ wiernie rzemios³u swemu, morderstwu, a¿eby zwyciê¿aæ ludzi dla samego zwyciêstwa, a klêskê dla samej klêski ponosiæ. Pili z tej pieœni nie napój, lecz samo nigdy nienasycone pragnienie widoku wiekuistej walki cz³owieka z cz³owiekiem.
Przyskoczywszy zaœ do samego p³askowzgórza, stromymi taflami zlatuj¹cego w piany morza, ujrzeli ludzi zaczajonych nad urwiskiem. Wódz Rorik, utworzywszy w oczach S³owian
równy zastêp ze swych wojowników na p³askim brzegu, kaza³ na wroga uderzyæ. Le¿¹c na
skraju góry w zaszczycie swych tarcz skór¹ obci¹gnionych, obroñcy rzucili na zdobywców
olbrzymie g³azy, œniaty drzewa, wylewali wrz¹c¹ smo³ê i ukrop. Pod zas³on¹ puklerzów Jutowie ust¹pili a¿ do rzeczki. Wtedy obroñcy, rozwar³szy bramy grodziszcza i wisz¹ce mosty
spuœciwszy, rzucili siê w pogoñ za nimi. Lecz tu w gwa³townym natarciu pobici zostali na
g³owê.
Wtedy to jeden z Kaszubów wyst¹pi³ poprzed szeregi i wyzywa³ Jutów do walki jednego
przeciw jednemu. By³ to wró¿ czy czarownik, osobliwy wœród innych ze wzglêdu na wzrost
i budowê cia³a. W³osy jego by³y w warkocz splecione. Na sobie mia³ bia³e skóry wyprawne,
pancerz na piersi z rogów kopyt koñskich jako ³uska karaceny naszytych, a w rêku m³ot olbrzymi, kamienny. Wódz Rorik przysta³ na spotkanie z umow¹, ¿e skutkiem zwyciêstwa S³owianina bêdzie odst¹pienie od zamku, a w razie zwyciêstwa rycerza Jutów nast¹pi oddanie
grodu. Na spotkanie kaszubskie wyszed³ najmê¿niejszy, najdzielniejszy, niezwyciê¿ony m³odzieniec Oleg, bohater.
S³owiañski wró¿ czy czarownik podbieg³ ku niemu, podniós³ swój m³ot kamienny i od jednego ciosu zabi³ Dana. S³owianie przyczajeni na wa³ach grodziszcza - gdzie za nasypami ludzk¹
rzuconymi rêk¹ tai³a siê woda wyniesiona a¿ do po³owy urwiska - wydali okrzyk radoœci.
Jutowie stoj¹cy na brzegu wokó³ wielkiej ³odzi Rorika wydali okrzyk zgrozy i zemsty. Wœród
wrzawy dwu wojsk, wyzwisk i zniewag czarownik przechadza³ siê tryumfuj¹c. Wówczas
z zastêpów Rorika wyst¹pi inny wojownik, Fortinbras znaj¹cy czary. Wró¿ s³owiañski wyci¹gn¹³ rêce i skin¹³ przytakuj¹co. Pocz¹³ przed wojskiem swym tañczyæ radoœnie, tupaæ i skakaæ na miejscu, klaskaj¹c w d³onie. Wœród uwagi dwu hufców i wielkiej ciszy tam na górze
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i tu w dole, wojownicy rzucili siê na siebie. Obaj potê¿ni i obaj znaj¹cy czary, rozdarli swe
tarcze, zmia¿d¿yli szyszaki, zadali sobie nawzajem ciosy tak œmiertelne, ¿e wkrótce obadwaj
ranami okryci i krwi¹ brocz¹c z g³uchym ³oskotem na ziemiê runêli.
Wtedy wódz Rorik da³ znak do zdradzieckiej napaœci. Syk mleczów normandzkich z pochew
wyrwanych zag³uszy³ morskie szelesty. Blask mleczów waregskich jak b³yskawica zamigota³. Mieli¿ morscy rycerze, których dzieñ up³ywa³ wœród boju a sen wœród gromu i b³yskawic, których jedynym zajêciem by³a ¿egluga, wojna i rabunek, dochowaæ wiary prostakom
zgarbionym w pracy oko³o zasiewów, dogl¹dania ¿niwa i om³otu prosa, zabiegów oko³o
zbiórki jagód, orzechów i grzybów, otrz¹sania po lesie dzikich jab³ek i gruszek, warzenia
potrawy z t³uczonego owsa i leœnego miodu, podbierania jaj przelotnego ptactwa i ³owienia
ryby?
Dru¿yna Rorika pomknê³a na wroga, go³¹ d³oni¹ czepiaj¹c siê kolców g³ogu i igie³ tarniny,
ostrych bylin charszczu ostrego i k³¹czów takrocznego ¿arnowca. Wtargn¹wszy na wa³ sypany junacy rzucili siê wp³aw przez podmarzniêt¹ ka³u¿ê rowu wydŸwigniêtego na po³owê
wysokoœci urwiska. Kto z niej wybrn¹æ i pi¹æ siê zacz¹³ ku œcianom, wêg³om i zaworom grodu, wszczepia³ okrwawione palce w œlisk¹ pow³okê prostopad³ej szklanej góry, co wokó³ zamku z morskiego wypalona piasku podtrzymywa³a przyciesi szerokie i stromy czêstokó³. Krew
wikingów kapa³a w wody rowu, na lodowisko fosy, ciek³a d³ugimi smugami po okr¹g³ych
bokach szklanej góry. Chmury strza³ lecia³y z ³uków s³owiañskich na twarde szyszaki. Cia³a
nieulêk³ych bersekierów zlatywa³y w otchlisko, gdzie kipi ciemne morze ze wœciek³¹ potêg¹,
gdzie siê ciska na hardy przyl¹dek i gdzie czuby pian po zimnej chlaszcz¹c glinie wyœpiewuj¹ nieulêk³ych chwa³ê.
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SMÊTEK
Od majowego z po³udnia powiewu morze stawa³o siê b³awe niby oczy kobiece. Wody jego
snu³y siê same w sobie i bezw³adem fal, ciê¿arem opadania wyg³adza³y piaski wybrze¿a poorane od lodów. Gor¹cy oddech dalekich stron po³udnia ko³ysa³ siê w gêsiach tych i przybija³
do wyziêb³ych brzegów. Piaski by³y nieustêpliwe, niemal twarde jak skrzy ¿ale kamienne.
Miêkka kidzena, zielonawa pow³oka zwiêd³ych wodorostów, wypchniêta z toni rozpoœciera³a
siê na wzór kobierca, ¿eby snadŸ ostre kamyki z g³êbokiego wymiecione odmêtu bosej stopy
nie skrzywdzi³y. Równe, pow³óczyste, ciê¿kie morze, na rewach i mieliznach ¿ó³te, na g³êbinach ciemnomodre, w cieniu ob³oków zielone, przeistacza³o siê w przystañ cich¹, w rozkosz
spojrzenia. Wysnuwa³o siê z b³êkitu niewidzialne dotychczas, dalekie, jasne pasmo miêdzymorza. Naprzeciwko niego mi³oœciwym ³ukiem zaznacza³ siê szlak mierzei jeszcze minie j
znaczny - ni to plama pod³u¿na w Ÿrenicy - l¹d, który wielka rzeka z ziem swoich przez wieki wieków wynosi. Zatacza³y siê ku sobie w Ÿrenicy patrz¹cej te dwie krzywe linie, jak gdyby rzêsa górna i rzêsa dolna nad okiem niewys³owionej piêknoœci. I otwiera³o siê ku wiosennemu s³oñcu oko morza wiosenne, nieobjête, nienapatrzone, samo w sobie doskona³e. B³êkit
niebieski i œwiat³o niebieskie przeniknê³y wody i ziemie dalekie czyni¹c z nich jedyn¹ istnoœæ
piêknoœci. Nad ziemi¹ sunê³y bia³e i œniade ob³oki. Gdy ob³ok p³yn¹³ nad kolebskimi wzgórzami, w¹t³y cieñ przesuwa³ siê po zieleni lasów.
Tam, miêdzy jedn¹ a drug¹ dun¹ gajem sosnowym obros³¹, otwiera³a siê cicha dolina. A za
dolin¹ wznosi³a siê duna osobna, któr¹ od podnó¿a do szczytu pokry³ ¿arnowiec sam jedyny.
Witeczki jego, z korzeni twardych jak róg pêdz¹ce nagimi rózgami, nie mia³y jeszcze liœci.
Sam jeno jasno¿ó³ty, p³omiennobarwny kwiat od korzenia do najwy¿szego pêdu je okry³.
I wszystka góra od podnó¿a do okr¹g³ego, najwy¿szego wierzcho³ka sta³a jako jeden krzak
ognisty, jasno¿ó³ta, na wzór s³oñca p³omieniej¹c. Zapach traw m³odych niós³ siê z poprzecznych ³¹k miêdzy górami, gdzie Kaczy Strumieñ po kamieniach z lasów spada, a¿eby potem
cichym b³¹dzikiem zataczaæ siê miêdzy wierzbami i niepostrze¿enie w ¿ó³tych piaskach przelewaæ swe leœne wody. Daleki odg³os morza uderza³ w ciche doliny miêdzy górami. Jakby
usi³uj¹c naœladowaæ piêknoœæ i nieskoñczon¹ melodiê morskiego szumu, zanosi³y siê od œpiewu s³owiki i kosy, przelewaj¹c melodie w melodie swoje. A jak gdyby na skutek œpiewu kosów i s³owików, wzrusza³a siê œniada i ¿ó³ta ziemia, gliny i piaski, a z ³ona jej wonne konwalie tryska³y.
Czarny ³owiec, który jako skald z orszakami Normanów przybieg³ by³ na tê ziemiê, b³¹ka³
siê w tych oto stronach. Mieszka³ wœród tego plemienia. Na koŸle lub dziku przebiega³ niezbrodzone puszcze, poluj¹c na dzieciobójczynie. Widywali go drwale pod Budowom i pasterze pod Rzuszczem, gdy przychodzi³ do ogniska w nocy, prosz¹c o pozwolenie upieczenia
sarniego uda w g³owniach sosnowych. Na przesmykach i polanach niezmiernych puszcz miê21

dzy Odr¹ i Wis³¹, ponad wysokobrze¿nymi jeziorami, z których stê¿yczyñskiej g³êbiny czarownym wê¿om obok Babido³u Radunia siê snuje, gdziekolwiek na wschód i zachód od Wie¿ycy mowa jednaka brzmia³a pod dymem bud leœnych i checz na polanach, trwoga pada³a na
ludzi przed czarnym myœliwym. Nadano mu wszêdy Smêtka imiê. Tropi³ bowiem chytrze
m³ode dziewczyny ponad brzegami g³êbokich strumieni i nie przepuœci³ ani jednej, gdy siê
wœród bólu strasznego i w trwodze wiêkszej od bólu s³ania³a u stromych urwisk czarnego jeziora, szukaj¹c dogodnego odmêtu, a¿eby z kamieniem nieudŸwignionym u kruchej szyjeczki cisn¹æ weñ p³ód zrodzony sekretnie, wbrew prawom i na przekór ustawom, œwiadectwo
hañby niezmytej, zbrodni najwiêkszej, owoc mi³oœci niezwalczonej i nieodpartej mêskiej
przemocy.
Chodzi³ œlad w œlad - smêtny tropiciel - za ojcobójcami gryz¹cymi w sobie na miejscach samotnych wiekuiœcie nie do zgryzienia zabójczy jad wspomnieñ o ciosie. Roz¿arza³ a¿ do szaleñstwa oczywistoœci pamiêæ uczynku, podpowiada³ fenomeny wydarzenia, po stokroæ, po
tysi¹ckroæ przyprowadza³ widzenie sprawy w to samo miejsce, w tê sam¹ godzinê i wtedy
sekretnym kluczem otwiera³ w duszy przeklête drzwi jaskini nieposkromionej ¿a³oœci, w której siê wieczny ogieñ pali.
Stawa³ niewidoczny, a obecny - sam - nad legowiskiem synobójców. Na nowo rozdmuchiwa³
swym mieszkiem wêgle piekielnego gniewu, od d³ugoœci czasu perzyn¹ okryte, przygas³e.
Podnosi³ na nowo rêkê, która w furii zamordowa³a, i ³agodnie naciska³ powieki, ¿eby oczy
p³aka³y straszliwszym ponad wszystko, sennym p³akaniem nad zaklês³¹, ohydn¹ ziemi¹,
w której le¿y syn sekretnie ojcowsk¹ rêk¹ zabity.
Rozsy³a³ z krzaków bzu, gdzie przebywa³y, podw³adne mu kroœniêta, karze³ki na pó³ ³okcia
wysokie, z wielkimi g³owami, czerwonymi nosy i w modrym obleczeniu, a¿eby po nocy przy
blasku ksiê¿yca zamienia³y w ko³yskach dzieci, podrzucaj¹c swe w³asne potwory matkom,
co siê wymyka³y skrycie poza wêg³y checz dla tajemnej, poksiê¿ycowej rozpusty.
Sam zaœ podrzuca³ mory w cia³a bladolicych dziewcz¹t, które odt¹d przy œwietle ksiê¿yca
wa³êsaæ siê musia³y, b³¹kaæ siê po brzegach wód, po dachach i p³otach, po stajniach koñskich
i oborach krów, po zaroœlach tarniny, mêczyæ siebie i mêczyæ ciê¿kimi ponocnymi morzyskami ludzi, zwierzêta i roœliny. Sunê³y tedy pod powiekami zdrowych i têgich m³okosów jako
cia³a nadobne, omdla³e z ¿¹dzy, jako rozkoszne nagie omony, widziad³a wyci¹gaj¹ce kusicielskie objêcia. Nie by³o ustawy, nie by³o zakazu, nie by³o prawa, które by przed ich piêknoœci¹
zaporê postawiæ mog³o. Mocniejsze by³o niezwalczone widzenie ich urody ni¿ sam lêk przede
œmierci¹.
Podchodzi³ skrycie pod progi i nastawia³ miski z jedzeniem zaprawionym diablim pomiotem,
a¿eby baby chutliwe zjada³y zadan¹ strawê i przeistacza³y siê w czarownice. Gdy zaœ któr¹
tak podstêpnie zaw³adn¹³, gna³ j¹ z checzy do checzy, by urzeka³a ludzi i zwierzêta, szkodzi³a na zdrowiu maleñkim dzieciom i uwodzi³a niewinnych m³odzianków. Gdy ksiê¿yc ubywaj¹cy odchodzi³ w gorzki nocny mrok, w g³uch¹ nicoœæ, gdy wicher jesienny jêcza³ w ga³êziach
drzew prastarych, siada³ przy pos³aniach kobiet schorza³ych, ciê¿arnych, nie mog¹cych spaæ,
u ³o¿a matek, co potraci³y ma³e dziateczki wskutek zamachów przedziwnych i ciosów bezlitosnych tajnych chorób, rzucaj¹c z g³êbi nocy bez koñca, nocy boleœci, na ich ³ona ³kaj¹ce wci¹¿ nowe, nieudŸwignione ciê¿ary.
Jako ch³opiec przecudnooki, jako knop piêknolicy przewija³ siê przed oczyma, w myœlach i w
po¿¹daniu, które nigdy nie gaœnie, rozkwitaj¹cych dziewcz¹t i kwitn¹cych kobiet, wabi¹c je
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w tajne skrytki sekretnej mi³oœci, ukazuj¹c poza wszystkimi ustawami œwiata i zwi¹zkami
rodu kwieciste i woniej¹ce schadzki zacisze. Oplata³y siê wokó³ niego wszystkimi pomyœleniami, wszystkim czuciem, zachceniem i przyzwoleniem, zaprzedawa³y mu siê po dniu i w
nocy ci¹g³ym uœmiechem, szuka³y go niechc¹cy przez sen nagim ramieniem, wzdychaj¹cymi
piersiami i bezw³adem nóg rozchylonych. Gdy ksiê¿yc w pe³ni swym czarodziejskim œwiat³em przenika³ mg³y wiotkie jezior i g³êbie lasów, gdzie mieszka trwoga - gdy daleki œpiew
s³owiczy nape³nia³ bugaje, piêkne jego przezgrzechy kusi³y do marzeñ o zakazanej mi³oœci
wszystkie serca kobiece, straszy³y je widokiem szybkiego ubywania m³odoœci, przygasania
czaru, odchodzenia raz na zawsze mi³osnego wdziêku - ukazywa³y niebezpieczeñstwo zaniedbania w rzeczy szczêœcia i ze wszech si³, wszelkimi sztukami pobudza³y ¿¹dzê.
Popêdza³ straszyd³a w skórze je¿owej, ¿eby o ciemnej nocy wpada³y z sieni do niskich, czarnych izb, ¿eby naciska³y odymione belki a¿ do trzaskania: trzask - trzask - trzask, ¿eby ciê¿kimi kopytami tupa³y po powale: tup - tup - tup - ¿eby chodzi³y popod okna i czai³y siê za
wêg³ami: szur - szur - szur - ¿eby, gdy spaæ nie mo¿na, zagl¹da³y do pieca i wymiata³y na
ziemiê roz¿arzone wêgielki. Nasyca³ siê wówczas trwog¹ padaj¹c¹ na wycieñczone po³o¿nice, na m³ode mê¿atki, którym mê¿owie zgni³¹ jakow¹œ niemoc wtr¹cili do wnêtrza, od czego
gas³y z dnia na dzieñ, z nocy na noc - na samotne dziewczyny za czymœ w³asnym wci¹¿ wzdychaj¹ce w zaduchu kominów rozpalonych i wœród mêczarni nocy nieskoñczonej.
Wciela³ swych wupich, strzygoniów w cia³a ludzkie i posy³a³ ich na chybi³-trafi³ to tu, to tam
miêdzy naród cz³owieczy. Wybiera³ miêdzy dziewczêtami na chybi³-trafi³ to tê, to ow¹ i czyni³ z niej stworê wieszcz¹, upiora, który po œmierci cielesnej nie sztywnieje, lecz czerwony
jest i miêkki jak cz³owiek za ¿ycia. Patrzy³ z pociech¹, jak rój wupich i wieszczych wyci¹ga
ze œwiata i wlecze na cenkwiszcze rodzeñstwo, braci, siostry, najbli¿szych krewnych i przyjació³, a¿ do najdalszego pokolenia, dopóki przera¿eni ludzie nie wywlek¹ trupa z mogi³y,
gdzie le¿y z otwartymi oczami, ³ypi¹c chytr¹ Ÿrenic¹, z koszul¹ i wszelkim ruchnem po pas
z¿artym z g³odu - a¿eby mu g³owê odr¹baæ wielkim toporem. Sam zasiê najchêtniej przemienia³ siê w stolema, wielkoluda, który stoj¹c na Zamczatej Górze ponad ¯arnowskim Jeziorem, ciska olbrzymi g³az o æwieræ mili w ludzkie siedziby. Nosi³ na ³añcuchu niezmiern¹ ska³ê
z dalekich gór na drodze do Cz¹stkowa z zamiarem, ¿eby j¹ cisn¹æ w Gdañska bramy - gdyby go-ba! na tej to drodze pianie kura nie zasta³o. Tak tedy cisn¹³ skrzy¿al na lew¹ stronê
drogi miêdzy chojaki - i uciek³. Stoj¹c kêdyœ na kêpie Oksywia miota³ g³azy w rad³owskie
góry, lecz chybiwszy trafi³ w morze, gdzie dot¹d le¿¹ w pobli¿u brzegu, i¿by siê na nich rybackie ³odzie roztr¹ca³y. Mieszka³ zasie to tu, to tam, w ¿arnikach zaklêtych - na granicy
miêdzy Lebkow¹ a Kortoszen¹, w Glincy pode wsi¹ Korne lub w wielkim zamkowiszczu pod
Gniewinem. Do ludzi ponad jeziorami, którzy starym obyczajem siedzieli w wysokich nad
wod¹ paliszczach, przybywa³ w goœci nios¹c im pokusê, spustoszenie si³y, z³e i strach. Do
dzikich i œmia³ych karczowników, którzy z prapradziadowsk¹ br¹zow¹ lub z cudzoziemsk¹
¿elazn¹ siekier¹ w d³oni rzucali siê w tajne ostêpy, a¿eby je trzebiæ, a na polanach wy³uskiwaæ z ziemi kamienie, wyrywaæ pniaki, równaæ i do góry spodem lenn¹ glebê odwracaæ a¿eby ziarno prosa i owsa zasiewaæ - przychodzi³ jako kupiec, obcokrajowy „goœæ”, czarno
odziany w niewidziane i nies³ychane suknie z tkaniny. Okryci dwiema skórami, zdartymi z zabitego barana, które ³ykiem lipy zeszywali, otwartymi z boków i z dziur¹ u góry dla wdziewania przez g³owê, patrzyli jako na niezwalczon¹ pokusê, gdy siê mieni³ przed mmi. Mieni³
siê zaœ i przewija³ jak kuna, jak kraska, jak wiwilga, jak wêgorz w g³êbinie od lœni¹cego chiñ23

skiego at³asu, którego u¿ywanie œmierci¹ by³o przez bogdychanów karane, a wartoœæ ze z³otem siê równa³a poza chiñskim murem. Lœni³ od zielonego aksamitu, którego ojczyzn¹ by³y
Indie - od jedwabnego adamaszku z Damaszku i Babilonu rodem.
Stowarzysza³ siê z ³owcami id¹cymi pod wrzesieñ ponur¹ i niezbadan¹ bytowsk¹ puszcz¹ na
rykowiska jeleni. Gdy trwo¿ne ³anie zbija³y siê w gromadki po osiem i dziesiêæ, kryj¹c siê
w zaroœlach przed krasnym trzydziestoletnim rogaczem ozdobionym koron¹ rogów rzeŸbionych, co biega³ wokó³ z nozdrzami spuszczonymi ku ziemi - czarny ³owiec z rozkosz¹ œledzi³ igrzysko. Zaczajony w zaroœlach pêka³ ze œmiechu, gdy dwa najtê¿sze byki, walcz¹c samowtór o prawo dostêpu do stadka cichych i nadobnych ³añ, spuœciwszy ³by, z szalon¹ wœciek³oœci¹ wieñcami na siê trzaska³y. Radowa³ siê doskonale, gdy ka¿dy z zapaœników odtr¹ca³
ciosy przeciwnika z niewidzian¹ zrêcznoœci¹, a uderza³ w odwet z furi¹ nies³ychan¹ ga³êziami ocznymi, a¿eby wroga rozedrzeæ. A rozkosz widza dosiêga³a zenitu, œmiech jego brzmia³
na ca³¹ puszczê jakoby hukanie puchacza i jakoby pisk kani, skoro walcz¹cy rywale tak spl¹tywali siê wœród uderzeñ wieñcami, i¿ ¿adna ju¿ na ziemi si³a nie mog³aby rozwik³aæ i roz³¹czyæ ob³ych odroœli pokrytych zahaczeniami drobnych pere³. Stoj¹c tak pod cieniem milcz¹cych dêbów, bez mo¿noœci schylania pysków do trawy, która u kolan ich pachnia³a, po³yskiwali na siê ocznymi œwiecami miotaj¹cymi nienawiœæ za dnia i w nocy, walczyli rykiem, a¿
póki wycieñczenie zupe³ne po dniach i tygodniach nie zwali³o obudwu zalotników na ziemiê
i œmieræ straszliwa z mi³oœci i g³odu nie zakoñczy³a ich boju.
Czarny ³owiec wdziera³ siê z towarzyszami w najg³êbsze mateczniki, gdzie w mroku leœnym
œni³y wody posêpnych wdzydzkich, sumiñskich i kruszyñskich jezior, nad których brzegami,
wœród ostrowów i d³ugich zalewisk id¹cych w kraj - w niskich zaroœlach przebywa³y rogacze
oczekuj¹ce na stwardnienie wieñców, karmi¹c siê bukwi¹ i ¿o³êdziami, wrzosem, mchem
i zielenin¹ pêdów. £anie, przewodniczki stada, i m³ode jelonki, które jeszcze nie widywa³y
ludzi, nie uczuwa³y lêku na widok dwunogów o bladych twarzach. Zbli¿a³y siê ufnie i z ciekawoœci¹, spogl¹daj¹c na przybyszów naiwnymi cud-oczyma. Dopiero gdy ostro zaciête pocioski nie chybiaj¹c¹ rzucone prawic¹ gasi³y ich ufne oczy wyk³uwaj¹c jasne p³omienie pod³u¿nych Ÿrenic, a okrutna sulica przebija³a grotem na wylot serce przeczyste, rzuca³y siê znad
Czarnej Wody do ucieczki zarówno stare, samotnie ¿yj¹ce wielkorogi, jak bia³oplamiste cielêta i tkliwe matki, które zwyk³y na mocy wrodzonego im geniuszu bohatersko za potomstwo
umieraæ. Gdy stado uchodzi³o co si³y z rodzinnej ostoi, czarny ³owiec pêdzi³ za nim na czele
szczwaczów spuszczaj¹cych srogie psy ze smyczy. Zawziêtoœæ jego ros³a w biegu, gdy pêdz¹cy myœliwce mijali wzgórza i doliny, okr¹¿ali jeziora, w skok przebiegali lasy, przep³ywali rzeki i przesadzali strumienie. Ludzie przeistaczali siê w psy zaciek³e, a psy zapo¿ycza³y
wœciek³oœci od ludzi. Jedni i drudzy nie pierwej spoczywali, a¿ dymi¹ce od ¿aru jelita i krwawe narogi wydarli z rozszarpanego brzucha wielkiego jelenia, a czarny ³owiec potê¿nymi rêkami wyszarpa³ serce ³ani, a¿eby patrzeæ w nie ze wzgard¹, mi³oœci¹ do potomstwa nawet po
skonie bij¹ce.
Zimow¹ por¹, w têgie mrozy, gdy stada turów po czterdzieœci i piêædziesi¹t w gromadzie
wychodzi³y z mokrade³ na miejsca suche i bardziej wynios³e, a¿eby szukaæ paszy pod œniegiem, wygryzaæ korzonki roœlin, g³odziæ p¹kowie jesionów, korê i ga³¹zki drzew liœciastych czarny ³owiec sun¹³ z cicha na ³y¿ach za towarzyszami wyprawy, dla podpatrywania potê¿nych ³owów zimowych. Czaj¹c siê za pniakami lub ukryci w wid³ach i wœród konarów dêbów i buków, trzymali kusze w pogotowiu. Otrok wstêpowa³ w strzemiê kuszy ze dr¿eniem
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serca, wci¹ga³ korb¹ lub hakiem ciêciwê grub¹ na palec, skrêcon¹ z jelit baranich czy spl¹tanego rzemienia, zak³ada³ j¹ na chwyt i trzyma³ ³o¿e w pogotowiu do strza³u. Sz³y bowiem
stadem niema³ym p³owe brodacze i potê¿ne krowy, wstrz¹saj¹c grzywami i wietrz¹c nieprzyjaciela. Ze dr¿eniem k³ad³a d³oñ ³owcy be³t o grocie w wid³y rozdartym na osadzie kuszy
i bra³a na oko cisowe ³o¿e samostrza³u. Gdy gruby byk, przodownik stada, zbli¿y³ siê na
dwieœcie kroków, chciwe palce poci¹ga³y za spust kuszy i miota³y w œlepia ukryte pod grzyw¹,
w schylone ³by i garb karków niechybny pocisk, który deskê na wylot przebija³. Trafione szeregiem pocisków zwierzêta tarza³y siê po ziemi, krwi¹ zalewaj¹c jasne œniegi, albo z bólu
szalone gna³y oœlep ku kryjówkom cz³owieczym.
Lecz s³awa podnieca³a junaków do walki sam na sam ze starym turoniem, czterdziestoletnim
pojedynkiem, w samotnoœci zdzicza³ym, który sun¹³ osobno, nie znosz¹c obok siebie tworów
¿ywych. Samotrzeæ wychodzi³y na byka m³okosy z napiêtymi kuszami, z oszczepem i zegad³em. Patrzyli spokojnie, gdy rycza³ na smugu jasnobury a ciemny po boku, do graba i buka
podobny, jak d¹b obwieszony kud³ami. Czekali w milczeniu, cierpliwie, gdy siê jurzy³, dar³
ziemiê kopytem, a schyla³ w zagaju ³eb gruby i rogi skrzywione nastawia³. Patrzyli spokojnie
na brodê zwisaj¹c¹ z podgarla, jak trzês³a siê w furii, na grzywê, co na piersiach, na ³bie, na
ramionach je¿y³a siê wœciekle. Patrzyli, jak ciapa³ ¿uchwami i czarnego zadziera³ ogona. Podnosili wraz kusze i wytrwale zmierzywszy miotali wraz groty ze œwistem ciêciwy w z³e œlepia. A gdy run¹³ z kopyta i gna³ z rykiem w nich prosto, przecwa³em, uchylali siê skokiem za
drzewa. Miotali weñ oszczep z ¿elaznym na koñcu dzirytem. Podbiegaj¹c doñ z boku, uderzali go po ³bie maczug¹ nabijan¹ krzemieniem. Gdy prawego doœcign¹³ w podskokach i zajecha³ po ko¿uchu poro¿em, gdy go wrzuci³ na siebie, w powietrzu zawin¹³, o siebie roztr¹ci³
z wysoka, gdy tratowaæ go zacz¹³ kopytem, kopaæ raci¹ poœledni¹, podrzucaæ i znowu koœci
³amaæ deptaniem, a rogiem, rozdar³szy mu wnêtrze, wyw³óczyæ jelita - jêk puszczê przeszywa³. Lewy rzuca³ siê skokiem, do boku turowi przylega³, szpony d³oni zapuszcza³ mu w kud³y na karku garbatym, z nim razem pomyka³ w podskokach, lew¹ d³oni¹ dziesiêækroæ bi³
w serce zegad³em. Wlók³ go turoñ przy sobie po chrustach i do³ach, o pnie buków rozbija³.
Trzeci sta³ mu na drodze z rogacin¹ w grudê ziemi zabit¹. Przyczajony za ostrzem niez³omnym, przyklêk³y, na skok czeka³ szalony, ostatni. Zjuszony od walki, narzuca³ siê mê¿nie tur
z wy¿sza. I wbija³o siê ostrze rogacze we w³ochat¹ pierœ zwierza. Krew bujnymi wybuchy
zalewa³a one œniegi, a wielkimi soplami oblepia³a mu brodê prastar¹. Wówczas lewy ostatnie
po rêkojeœæ zatapia³ zegad³o.
Chwia³ siê turoñ na wid³ach rogatych, mota³ g³ow¹ w szaleñstwie. Nie mog¹c racicami ziemi
dostaæ, nabija³ siê na o¿óg coraz g³êbiej ca³ym cielaka ciê¿arem. Œlepia mu bielmem zachodzi³y. Umiera³.
Z g³êbokich ostêpów Smêtek wychodzi³ w puszczê ciep³¹, pomiêdzy bartniki, i zasiewa³
wœród nich niezgodê, k³ótniê, swar, bitwê na œmieræ, ucz¹c ich swoimi sposoby ³amaæ prawa
³¹cz¹ce ich od prawieku w spo³ecznoœæ. Przybywa³ jako bartnik wêdrowny z obcej i dalekiej
strony, posiadaj¹cy jak siê patrzy d³uto bartnicze, leziwo splecione z lipowego ³yka, uzysk do
siadania na bartnej soœnie i lêg³o kszta³tu podkowy. Nikt z najwprawniejszych lepiej od niego nie pacha³ dooko³a drzewa, nikt zmyœlniej nie tworzy³ strzemion, w które nog¹ wstêpuj¹c
bartnik wznosi siê w górê, nikt wprawniej nie zwisa³ na wbitym chmalu, nie zak³ada³ kurzyska, nie wyrabia³ doskonalej czterostopowej dzielni w stuletniej soœnicy - nie umia³ celniej
wygotowaæ oka i snozy dla wejœcia i wylotu pszczelnego owadu. Lecz nikt te¿, oprócz niego,
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nie œmia³ i nie umia³ z³oœliwiej oœmieszaæ prawa o na³o¿onych klejmach prastarych, herbach
bartniczych, z ojca na syna nauk¹ i zwyczajem id¹cych a rytych na wypracowanych podk³odach. Kêdy ten przeszed³ prastarymi barciami, niszczyli sobie nawzajem znaki klejmowe,
kradli robotê woskow¹, tajemnie psuli farbê dzieni, palili barci i mordowali same nawet czcigodne, pracowite roje.
Zadziwiaj¹ca to by³a sprawa - zdumienie prastarych wodzów rodowych - i¿ ów z koñca œwiata przyb³êda znajdowa³ zawsze i wszêdzie sojusznika w m³odzie¿y. Umia³ w szczególniejszy
sposób trafiæ do ucha nadchodz¹cego po starym pokolenia. W ogieñ by byli szli za nim, gdy
ich podszczuwa³ przeciwko starych powadze, przeciw prawom, zasadom, uchwa³om, obyczajom, m¹drym przepisom i wypróbowanym, stokroæ sprawdzonym, zestarza³ym przes¹dom.
Nie by³o pomys³u przewrotnoœci, którego by nie wmówi³ m³odzieñcom. Nie by³o bluŸnierstwa, œwiêtokradztwa, g³upstwa, którego by za nim nie powtarzali z zaciek³ym uniesieniem,
twierdz¹c, ¿e to jest w³aœnie odrodzenie, nowina wyzwalaj¹ca ze starej zgnilizny. Uczy³ tych
m³odych bartników nowych sposobów omamiania bezgrzesznej pszczo³y, pokazywa³, jak
wyr¹bywaæ dzienie z k³ód i umieszczaæ je na jasnych, miodem p³yn¹cych ³¹kach w postaci
stojaków lub le¿aków. Uczy³, jak na ³akomego niedŸwiedzia zastawiaæ dzwon, czyli samobitniê - gruby i ciê¿ki kloc uwieszony na dêbowej wici w tym miejscu, którêdy niedŸwiedŸ
jedynie mo¿e siê ku barci podbieraæ. Zaczajony z towarzyszami w gêstwinie, tarza³ siê ze
œmiechu po ziemi, gdy niedŸwiedŸ, wlaz³szy na drzewo i chc¹c zatwor odemkn¹æ odpycha³
kloc ³ap¹ jak najdalej, a to ciê¿kie drewno, wracaj¹c na swe miejsce z chy¿oœci¹ wzmo¿on¹
ku œrodkowi, wali³o go po ³bie i po ³apach. Zabawa siê zwiêksza³a, gdy zwierz nie znaj¹cy
praw wychylenia i powrotu wahad³a w ruch puszczonego pod dzia³aniem si³y ciê¿koœci, walczy³ z natrêtnym klocem coraz zacieklej, uparciej, gniewniej, odpycha³ go precz coraz mocniej i dalej, wreszcie z ca³ej si³y od siebie, a martwa k³oda, zapo¿yczywszy w³aœnie tyle¿ z³oœci i potêgi ciosu od rabusia, ile on jej wy³adowywa³, coraz mocniej go pra³a w ³eb, w kufê,
w zêbce wyszczerzone i w jarz¹ce siê œlepia. A¿ nie mog¹c pokonaæ szatañskiego prawa mechaniki, ze zwieruszonym mózgiem, wybitymi zêbami i oœlepiony na dobre, wali³ siê ³bem
na dó³ nie skosztowawszy miodu.
Niemniej zabawne widowisko czyni³ bartnik Smêtek zastawiaj¹c na niedŸwiedzia kolebkê,
to znaczy kosz lipowy, umocowany na silnym i sprê¿ystym dr¹gu, przygiêtym tak do barci,
a¿eby kobia³ka znajdowa³a siê tu¿ przy zatworze. NiedŸwiedŸ dolaz³szy do barci siada³
z uciech¹ w napotkanej, wygodnej kosza³ce, lecz skoro tylko zatwór odrzuci³, dr¹g si³¹ sprê¿ystoœci swej unosi³ go wysoko w górê i daleko od drzewa. Poniewa¿ grunt dooko³a barci
nabity by³ ko³ami zaostrzonymi, stercz¹cymi z³owrogo, niedŸwiedŸ nie widz¹c nigdzie miejsca do skoku siedzia³ bezradnie, zawieszony wysoko w powietrzu, zastanawiaj¹c siê nad
³otrostwem bartniczym, a¿ go m³odzieñcy uzbrojeni w ostre dzidy wydobywali z kosza³ki.
Smêtek czyni³ to wszystko, a¿eby miêdzy starszyzn¹ i m³odzie¿¹ wytworzyæ przepaœæ, oœmieszyæ starych, którzy z rogaczem wychodzili starym obyczajem na œmiertelny bój z misiem a¿eby rozd¹æ pychê m³okosów, z³oœæ i mœciwoœæ starców, a¿eby zasiaæ burzê w rodach, która
czêstokroæ na synobójstwie lub ojcobójstwie siê koñczy³a. Sam szed³ dalej.
W wielkich lasach pod cieniem niebotycznych drzew œni³y b³êkitne powierzchnie wód, a beztrwo¿ne ryby, jeszcze nie zaznawszy, co mo¿e znaczyæ z³owieszczy ponad brzegiem kszta³t
dwunoga, weso³o pl¹sa³y w toni, nim œmiercionoœne doœwiadczenie strach i pop³och przed
tym cieniem jako instynkt wrodzony potomnym przekaza³o. W strugach i potokach leœnych
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na nieprzemierzonych niecieczach i zasi¹klach Noteci, gdzie drzewa z korzeniami wyrwane
i w poprzek strychu wodnego rzucone - stawiska wieczne i nieprzerwane stworzy³y, towarzystwa bobrów budowa³y pracowicie swe wymyœlne ¿eromienia. Smêtek podchodzi³, czai³ siê
i podpatrywa³ ich pracê, a¿eby je chwytaæ w ¿elaza i niewody. Nad nim zaœ plamisty ostrowidz, ryœ, przytulony do konara i upodobniony do pstrej kory drzewa, czyha³ na wêdrowne
sarny i ³anie jeleni pielêgnuj¹ce swe ma³e. Ciszê g³uch¹ tych ³owów przerywa³o ciapanie
odyñców ¿r¹cych ¿o³êdzie i bukiew w oparzeliskach i gozdach.
Podczas wietrznych dni marca zjawia³ siê w postaci wêdrownego otroka na piaszczystym
miêdzymorzu, gdy ca³y lud rybacki z ¿onami, dzieæmi i niedorostkami uroczyœcie wyci¹gn¹³
na str¹d z toni wielki niewód ko³owrotny. Ci¹gn¹³ i on linê zarzuciwszy szlê przez ramiê
i podnosi³ wraz z innymi okrzyk radosny, gdy dwudziestofuntowe ³ososie rzuca³y siê w ciê¿kim matni brzemieniu. Zajadlej ni¿ ktokolwiek dobija³ karkulicami wielkie ryby skacz¹ce po
piasku wybrze¿a. Lecz gdy prastarym obyczajem nastêpowa³ podzia³ rybitwy na par³y: rybak
doros³y - ca³y part, niewiasta dostawiaj¹ca sieci - pó³ partu, doros³y ch³opiec i doros³e dziewczê - æwieræ partu, a dziecina - pó³ æwierci, wdowy zaœ, chorzy i starcy, którzy ¿adnego w po³owie nie brali udzia³u równie¿ ich czêœæ po³owu - otrok przychodni podnosi³ g³owê, wyœmiewa³ stare, dziwaczne prawo i zwa³ je krzywd¹ têgich ch³opów, którzy ca³¹ rzecz wykonali.
Podnieca³ chciwoœæ ich, dziedziców toni na Wielkim i na Ma³ym Morzu, a¿eby dla siebie
samych ca³ki po³ów zagarniali.
Czerwcowe i lipcowe noce trawi³ z rybakami na czó³nie w odleg³oœci morza dla po³owu wielkich storni i mniejszych g³adys, bañtek. Zapuszcza³ wraz z innymi w³ok z matni¹ po gruncie
chodz¹c¹. Gdy ciemne ¿agle leniwie zwisa³y, a w gwiaŸdzistym niebie paw³oki nieruchome
chmurek tkwi³y niezmienione jak gdyby ucieleœnienia tchnieñ górnego powiewu, mówi³ tym
zas³uchanym prostakom, ciemnym zjadaczom ryby, co ¿ycie trawi¹ na swym ja³owym, przez
burze potarganym przyl¹dku, o dalekich ziemiach, cesarstwach, ludach czarnych i ¿ó³tych.
Mówi³ im o straszliwych oceanach, cichych fiordach, niebotycznych górach, na których
wieczny lód le¿y i œni¹ czaruj¹ce, modrowode jeziora - o gor¹cych pustyniach, poprzez które
brn¹ karawany dwugarbnych zwierz¹t depc¹c koœci zasypane przez piaski lataj¹ce. Mówi³ im
o prastarych, wielkich miastach, o wojskach zakutych w ¿elazo, o bitwach tak straszliwych,
i¿ rzeki krwi z nich wyp³ywaj¹ w niziny - o bogach wszechpotê¿nych i królach usi³uj¹cych
bosk¹ w³adzê pozyskaæ.
Lecz oni, poczytuj¹c te gadaniny za baœnie wymyœlone przez ³gorza i ma³o sobie wa¿¹c bogów albo i królów dalekich, pustynie i góry, dwugarbne zwierzêta i bitwy - pytali, co jest za
tymi oto zamglonymi cyplami, co jest tam, za ostatni¹ smug¹ ziemi, czego ju¿ w najczystszy
dzieñ jesieni oko uj¹æ nie zdo³a. Mówi³ im tedy o przecudnym ostrowisku Rany, które kredowymi œcianami spada w b³êkity morza. Mówi³ im o Stopnicy kamiennej, górze podziurawionej przez ptactwo, które sobie w niej gniazda wykuwa: - bia³og³owe mewy, jaskó³ki i morskie wrony, normandzkie kaczki i rybne orlice. Opowiada³, i¿ tam, jak daleko wzrok zasiêgnie, ba³wani siê wokó³ ptactwo i wszêdy stoi w oczach ni to chmura - w uszach zaœ trwa
nieustanny pokrzyk, klangor, pisk i szelest ptasi jak gdyby odg³os morskiego przyp³ywu. Tam
to, wœród rojów pierzastych, na pó³wyspie witowskim, w d¹browie œwiêtej, od wieków stoi
chram boga Swantowita, czterog³owego syna s³onecznego. Ten ci to bóg daje przepowiednie,
czy w listopadzie obfity bêdzie po³ów œledzi u brzegów, i g³osi wyrocznie, kiedy z przystani
na zbój szczêœliwy nale¿y wypadaæ.
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Rozpowiada³, i¿ tam daleko, za tamt¹ oto mg³¹ nadwodn¹ le¿¹ miasta prastare: Stargard
w ziemi W¹grów, Weligrad i Raróg, przeœwietny Wolin pe³en Jutów, S³owian ze wschodu,
modl¹cych siê ¿arliwie i czo³em bij¹cych przed z³otolitymi ikonostasy, i rozmaitych barbarzyñców z po³udnia œwiata. Tam le¿¹ miasta: Dymin, Kamin, Szczecin, Ko³obrzeg... Mówi³
im, i¿ za górami, za lasami, w po³udniowej stronie urodzajnej Polan krainy, sk¹d przywo¿¹
zaw¿dy sól i chleb bia³y, stoj¹ wzd³u¿ rzeki Wis³y œwi¹tynie bogini Izydy i cerkwy bo¿yszcza
Mithry, wzniesione przez rycerzy z po³udnia przyby³ych. Naszeptywa³ im wraz, tym pracowitym i ciemnym nêdzarzom, dobre, przyjacielskie rady, ¿eby samym te wszystkie cuda zobaczyæ. Gdy burza zimowa na haki ich brzegu wyrzuci korab przeje¿d¿aj¹cych barbarzyñców
- rozbitków nie ratowaæ, a jeœli wyw³óczyæ na str¹d, to po to, ¿eby ich dobiæ, obedrzeæ i wraz
z ciê¿kim g³azem u szyi na niezg³êbione zepchn¹æ przepadlisko morza - samym sudno opanowaæ, szaty jego potargane naprawiæ, dziury w kad³ubie za³ataæ, smo³¹ zalepiæ, orê¿ przysposobiæ i na zbój morski bie¿eæ.
Gdy siê najstraszliwsza z burz zimowych rozpêta, zachodnim wichrem gnana na piaski wysokie Helu, wzdête morze w prysk pójdzie, stanie siê jak ¿elazo i jak ¿elazo zbieleje - ba³wan
wielkoœci Jastrzêbiej Góry za ba³wanem pobiegnie poprzez cieœniny trójwyspu - gdy si³a niepojêta ode dna wody zacznie wymiataæ, be³ty zwierzchnie ponad brzegi podnosiæ, piaski denne
wygarniaæ, skrêtem wiry zawijaæ nad niedosiêg³ymi zdradami - wtedy w³aœnie cichaczem wyjechaæ. P³yn¹ ze wschodu na zachód, od Nowgorodu do Stargardu i z Wolina do Gdañska kupieckie okrêty pe³ne cudnych futer, srebrzystych i bia³ych, niebieskich i czarnych ko¿uchów
owczych, miodu, wosku, chmielu, wina, czaruj¹cych wyrobów ze z³ota i srebra, z ¿elaza i br¹zu, broni dziwnej i pieniêdzy okr¹g³ych, z rytym po dwu stronach obrazem - pe³ne koni i zwierz¹t - pe³ne na j cudnie j szych kobiet - na sprzeda¿. Po nocy, w œlep¹ wichurê i nieszczêdn¹
ulewê na pok³ad siê wedrzeæ, stra¿ milczkiem zasiec i wyk³uæ, p³ócienne skrzyd³a i szaty zdziurawiæ, ¿eby korab nie uszed³, i do swego brzegu wielki kad³ub przyci¹gn¹æ.
Gdy rankiem w milczeniu rozmyœlaj¹cy wracali, ¿egna³ ich skinieniem g³owy, pewien, ¿e nie
zapomn¹ nauki. Szed³ do rozkopuj¹cych ³awice piaskowe i brodz¹cych wœród mielizn, ¿eby na
bry³ê bladego jantaru natrafiæ. Ludzie obleczeni w skóry brnêli po pas i po szyjê z sieciami
w kszta³cie czerpaków, ³owi¹c morsk¹ kidzenê, ¿eby j¹ pilnie przepatrywaæ, czy wœród traw
i porostów nie widaæ cennej zdobyczy. Trafiali bowiem na ró¿noforemne, p³askie i pod³u¿ne
bry³y, wielkie jak dwie pieœciæ doros³ego mê¿czyzny, a nawet na olbrzymie, o stopie œrednicy na okazy doskona³ej formy, kszta³tu i rozmiarów dojrza³ej gruszki-panny, lub na kule podobne
do kropel stê¿a³ych na wzór owocu morela. Jedne z tych znalezisk mia³y na sobie pow³okê,
chropawy nalot z piasku czy gliny, przywar³y na g³ucho, który dla przejrzystoœci wewnêtrznej
stanowi³ szatê z³otaw¹ - inne by³y ca³kiem nagie, jakby od³amane od znacznie wiêkszej calizny,
a w z³amaniu swym g³adkie i a¿ do dna czyste, daj¹ce siê przejrzeæ na wylot. Barwa tych dziwotwornych darów morza by³a przerozmaita: wiœniowa jak przeczysty miód m³ody albo niemal
czarna jako miód prastary - ¿ó³ta niby wosk lub b³awa jako obar ¿ywy, ciek¹cy z sosen na wiosnê. Niektóre odszczepy i u³amki by³y w kolorze zamglone, mleczne, zielonkawe, brunatne niektóre zaœ mia³y w sobie niby naœladownictwo k³êbów dymu. Jeszcze inne w nieskalanym
swym przezroczu tai³y nik³e, bia³awe ¿y³eczki, przypominaj¹ce do z³udzenia w szczególnym
zmniejszeniu odnó¿ki i pr¹¿ki kapuœcianego liœcia.
Smêtek, dostawszy w swe rêce te lekkie kamienie, siada³ na brzegu i przepatrywa³ ich wnêtrza. Zawiera³y w swej g³êbi krynicznej komary, muchy, mole, skrzyde³ka wa¿ek, nogi paj¹cz28

ków, mrówki, maleñkie nie widziane chrz¹szczyki, æmy, szcz¹tki kory i ga³¹zek, kwiatuszki,
okruchy szyszek, ig³y przedziwnych sosen, jakich ju¿ nie posiada ta ziemia nigdzie na ca³ym
swoim obszarze, kêpki mchu, krople wody, ziarenka piaskowe. Nabywca uœmiecha³ siê patrz¹c w ca³kowit¹ postaæ ³¹tki nadwodnej, tak nik³¹ i ma³¹, i¿ w przezroczystym bursztynie
na wskroœ przezroczyste by³o jej subtelne cia³eczko, niczym obszar powietrza okreœlony pewnym kszta³tem nadobnym. Duma³, i¿ oto od prawieku, od zamierzch³ych dni tego globu mumia jej istnieje i istnieæ bêdzie, ³amliwa tak i krucha - a¿ do skoñczenia œwiata. Przemieni³y
miejsca swego pobytu ³añcuchy gór, oceany i morza - przesunê³y siê do innych okolic moreny wiecznymi borami okryte - pêdzi³y z gór w niziny rzeki nie istniej¹ce ju¿ dzisiaj - przesunê³y siê wybrze¿a potê¿ne - lodowce pe³za³y w ci¹gu lat tysiêcy w ni¿e dalekie - a ma³a wa¿ka przetrwa³a. Bystre potoki nios³y bry³ê bursztynu, t³uk¹c j¹ o g³azy chropawe, obrabiaj¹c
w kszta³t kuli, nurzaj¹c j¹ w glinach i i³ach, ka¿¹c jej zwiedzaæ pok³ady szlamów g³êbokich,
p³ukaæ siê w g³êbiach morza, ocieraæ o paszcze potworów i ko³ysaæ wiekami w burzach wielkiego Ba³tyku. Ma³a bry³a bursztynu sz³a mo¿e w pop³awach Prawis³y, gdy ku zachodowi
zmierza³a, Odr¹ bêd¹c zarazem i Wis³¹, w ¿³obowisku ku Morzu Niemieckiemu zwróconym,
które w miejscu £aby dzisiejszej wywala³o siê w morze.
Ma³a bry³a bursztynu k¹pa³a siê mo¿e w falach tych wielkich wód pradawnych, które przebiega³y niezmierne polskie lasy i pola, rozdo³y i niziny - w jeziorach pod³u¿nych niby rzeki
urwane, bez pocz¹tku i koñca, gdzie reszty przedwiecznych wise³ zosta³y. Ma³a bry³a bursztynu wyciek³a z ³ona sosny nie znanej nam i obcej, obok której ros³y palmy wszelkiego rodzaju i kszta³tu, s³odkie kasztany, eukaliptus i magnolia, dêby, ja³owce i buki.
Gdy ciep³a ojczyzna bursztynowej sosny z jej morzami zastyg³a, zziêb³a i wymarz³a pod lodowcem straszliwej gruboœci, on tylko sam ocala³, ¿ywy p³yn drzewa dawno zmar³ego. Do obcej
ziemi i do cudzych brzegów przybija³ teraz oto rozbitek ze œwiatów s³onecznych, pogrzebionych na wieki. Smêtek pozdrawia³ wiecznotrwa³oœæ ³¹tki ma³ej. Lubowa³ siê postaci¹ towarzyszki w nieskoñczonym trwaniu. ¯a³owa³ jej, i¿ - tak urocza i zwiewna - nie ma prawa do
ruchu, prawa do rozpostarcia skrzyde³ek, a¿eby z wiêzienia wyfrun¹æ i na równi z nim samym
przestwory wiecznoœci przemierzaæ. Pociesza³ j¹ jednak pewnym sekretnym wskazaniem.
Mówi³ jej, i¿ w ludzkim plemieniu, co siê za potê¿ne poczytuje nad wyraz, mocarz niejeden sam syn Kambizesa, król nad króle, Cyrus Wielki, który potêgê Persów ufundowa³ i nad ca³¹
Azj¹ skinienie swoje rozpostar³ - sam król Dawid, pastuch i monarcha, znawca serca ludzi
i wieszczbiarz - sam margraf Gero, nieub³agany plemion têpiciel i budowniczy nowej potêgi na
gruzach - odda³by po³owê pañstwa i po³owê ¿ycia, gdyby móg³ patrzeæ tak oto w kszta³t najdro¿szy, nawet zagas³y i znieruchomia³y - ten umi³owanej ma³¿onki Kassadany, a tamten w postaæ syna, prze³o¿onego w mi³oœci ojcowskiej ponad zdobycz i w³adzê, ponad z³oty tron i prawo przemocy nad ludami - umi³owanego bardziej ni¿ ¿ycie. Który¿ z mocarzów nie odrzuci³by
ber³a i korony, byleby mieæ przed Ÿrenic¹ cieñ nieruchomy skarbu duszy swojej, zamurowany
a widoczny w przezroczystym polu czterech œcianek czarodziejskiego bursztynu?
Smêtek zachwyca³ siê nieskazitelnoœci¹ pewnych rodzajów jantaru, która by³a tak niedoœcig³a jak czystoœæ wody morskiej w dalekich okrêgach ¿ywio³u - jak jasnoœæ s³oneczna - która
by³a tak nieposzlakowana jak mi³oœæ siostry rodzonej dla rodzonego brata, jak mi³oœæ sióstr
Heliad dla Faetona ra¿onego piorunem. Sami to bowiem bogowie litoœci¹ zdjêci przemienili
siostry lamentuj¹ce po stracie w topole, a strumienie ich ³ez w sok p³ynny, z którego bursztyn
siê rodzi.
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Wa¿¹c na d³oni czu³ej ten obraz mi³oœci serca siostry dla brata, Smêtek kiwaj¹c g³ow¹ pociesza³ zew³ok ³¹tki ma³ej, i¿ jeœli nie ona sama, to ten wi¹¿¹cy j¹ przedziwny kamieñ Ba³tyku,
ta niby to martwa bry³a jest istot¹ ¿yj¹c¹ i czu³¹ posiada duszê. Uœmiecha³ siê, wrzucaj¹c do
sakwy swej ten kamieñ bez wagi, ten martwy z³om, obdarzony - jak mniema³ grecki filozof sercem czuj¹cym. Œciska³ w d³oni swej tajemniczy kamieñ Ba³tyku, nie ¿ycz¹c sobie, a¿eby
ludzie posiedli go i poznali sekret jego duszy, nieznane elektron bytu. Nabywa³ za drogie pieni¹dze ten widomy znak zniszczonych l¹dów i zaginionych potoków wody, pami¹tkê czasów,
o których sama baœñ zgas³a, oczywisty i dotykalny p³ód tamtej ziemi - genitum terrae - którego nazwê oni po swojemu, w prostactwie swym, na swe w³asne s³owo - jantar - przerobili.
Jako kupiec z greckiej czy italskiej krainy Po³udnia obdarza³ tych ludzi narzêdziem morderczym z br¹zu, po³yskuj¹c¹ mieszanin¹ miedzi i cyny, do którego oczy ich œmia³y siê z radosnym po¿¹daniem. P³aci³ im równie¿ pieni¹dzem srebrnym, obr¹czkowym, z rytym obrazem
wozu czterokonnego albo czo³a okrêtu, z postaci¹ Janusa, Aretuzy, Mitrydatesa z Pontu, Jowisza, Apollina, Herkulesa. Pieni¹dze te chciwie chwytali i pracowicie, pod sekretem przed
czyimkolwiek spojrzeniem zakopywali wnet w ziemiê. A gdy pieni¹dze na miejscu jantaru
w ziemi ukryli, poœwiêcali je czartu na przechowanie. Tedy strzeg³ pilnie srebrnych denarów,
a ciemnymi nocami przesusza³ je i przepala³. Kto zaœ z ludzi ujrza³ ogieñ przepalaj¹cych siê
skarbów, rzuca³ no¿em albo krypciem z prawej nogi, gdy¿ wtedy zostawa³y tu¿ pod wierzchem. Inaczej na siedem s¹¿ni zapada³y siê w ziemiê i sam jeno czart móg³ wiedzieæ, gdzie
siê znajduj¹.
Teraz, w tym przecudnym dniu wiosny Smêtek sam jeden wêdrowa³. Brodzi³ po kolana w trawach, w kwiatach siê nurza³. Min¹³ dolinê miêdzy dwiema siostrzanymi wydmami. Wszed³
na wynios³y szczyt rad³owski, gdzie jeszcze ziemia wywrócona le¿a³a na prastarym cerkwisku przy poszukiwaniu przez najeŸdŸców skarbu praszczurów. Zst¹pi³ w dolinê zmierzaj¹c¹
ku morzu. Ros³a tam iwa nad ponikiem, który z boku góry wycieka³ poj¹c brzozy, jaskry i sitowie. Smêtek uci¹³ p³awinê wierzby m³odocianej, oprawi³ j¹, starannie ostuka³ i wykrêci³
fujarkê sponad sêczków przyciêtych. Zagra³ samemu sobie œpiewankê wioœnian¹.
S³oñce nape³ni³o to najpiêkniejsze uroczysko ziemi œwiat³em ¿yciodajnym i nikn¹cymi cieniami polotnych ob³oków. Równa ³¹ka dno doliny zas³a³a. Przykre góry ze wszech stron j¹
obieg³y, a las ciemny, prastary rozpostar³ siê na górach. Tysi¹c ptaków œpiewa³ w gajach, a nad
trawami niby fruwaj¹ce kwiaty polatywa³ tysi¹c wielobarwnych motylów. Smêtek mia³ za
sob¹ ¿ó³t¹ górê ¿arnowca, p³on¹c¹ jak gdyby stos ognisty - przed sob¹, jakby w objêciu dwu
wynios³ych pagórów, mia³ lazurowe wody morza. Œmia³y siê migotliwym lœnieniem, me³ga³y
siê iskrami ¿ywymi te fio³kowe przepaœcie.
Pochwycony przez melodiê szczêœliw¹, która z jego ligawki jak œpiew ze s³owiczej gardzieli
wionê³a, zako³ysa³ siê, zaniós³ od melodyjnego pl¹sania. Zatañczy³. Od pobrze¿a do pobrze¿a lasu z prawej i lasu z lewej, w poprzek niewys³owionej doliny unasza³ siê w dŸwiêkach
szczêœliwej piosenki, na sprê¿ystych i giêtkich kolanach.
Zako³ysa³y siê nie od podmuchu wietrzyków, lecz od toniki jego uniesionej melodii drzewa
prastare - dêby i buki, graby i lipy - s³a³y siê w œlad jego pl¹sów poszumy sosen zielonych.
Zako³ysa³y siê z³ote g³owy brzóz bia³ych, stoj¹cych rzêdem na leœnym skraju, osnute zwieszonymi baziami. Pochyla³y siê za nim g³owiny ró¿ane i niebieskie m³odocianych kwiatów
i wysmuk³ych zió³. Rojem pofrunê³y ¿ó³te i b³êkitne, bia³e i wielobarwne motyle. Tam siê
w swym locie rzuca³y ciê¿kie pszczo³y, dŸwigaj¹c w wolach prze³ykowych brzemiona wonie30

j¹cej ¿ywicy i py³ów zlizanych na dnie kwietnych kielichów, których subtelne narz¹dy zdruzgota³y nogami, gdzie doskonale piêkny rzut jego stopy miga³ nad zieleni¹ trawy ros¹ zmoczonej. Zatoczy³ nad nim strzeliœcie kr¹g doskonale okr¹g³y - œwiszcz¹cy w czystym lazurze
jastrz¹b p³omykowany brunatno, który w³aœnie opi³ siê by³ ciep³ej krwi i na¿ar³ drgaj¹cych
piersi go³êbicy, a teraz czu³ szczêœcie si³y niezwyciê¿onej, potêgê zasilonej dumy i moc szerzenia œmiercionoœnego postrachu, ³askê panowania i prawo swe œwiête do mordu, dane mu
w lenno z wy¿sza - jako wzmo¿on¹ doskona³oœæ szponów i czarownic lekk¹, weseln¹ moc
skrzyde³. Wysun¹³ siê z pachn¹cego bugaju wilk rudy, który by³ w³aœnie dopad³ kotnej zajêczycy ociê¿a³ej w ucieczce i poch³on¹³ j¹ wraz z p³odem, w smaku rozkosznym, drgaj¹cym
od ¿aru matczynego ³ona. Syk uwielbienia posy³a³y mu ze swych dziupli jarzêbiate sowy,
morderczynie makol¹gw, dzierlatek, strzy¿yków i sikorek. Wykrzykiwa³y na czeœæ jego tañca
zgie³kliwe pochwa³y krasnopióre ¿o³ny, które w lot zabijaj¹ lekkoskrzyd³e motyle i ociê¿a³e
¿uki. Szybowa³y za nim jaskó³ki loty niedoœcig³ymi dla spojrzenia, naœladuj¹cymi jego taniec, weso³o i wœród œwiegotu po¿eraj¹c niewidzialny œwiat muszek i nik³ych komarów. Wysun¹³ siê z nory lis rdzawy, który miêkkimi kroki zaniós³ by³ dzieciom matkê kuropatwê i pot³uk³ ciep³e jej jaja. Wype³z³a ze swej szczeliny œmiercionoœna ¿mija, która dopiero co nacisnê³a pêcherz podzêbny o ró¿ane, opalone cia³ko i z rozkosz¹ przedziwn¹ nas¹czy³a jadu
w ranê nó¿ki dziewczyneczki radosnej, zrywaj¹cej ¿ó³te kaczeñce w tym czaruj¹cym rozdole. P³owa ³asica wymknê³a siê na œwiat³o z wypróchnia³ego pnia wierzby, gdzie potarga³a piersi i przegryz³a gardzio³ko œwiêtobliwego skowronka, schwytanego w nieomylne pazury, gdy
po ukoñczeniu natchnionej pieœni w niebiesiech przypad³ do grudki zimnej ziemi, cia³eczkiem
jego przygrzanej, aby uciszyæ serce rozkosz¹ wznoszenia hymnu ponad miarê strudzone. Brunatny niedŸwiedŸ bartnik podŸwign¹³ siê na swych szerokich podstawach, stan¹³ pionowo i na
wzór Smêtka zatañczy³ doœwiadczaj¹c wysokiej a rozkosznej z³udy i naj¿ywszej swojej radoœci, jakby w tej w³aœnie chwili pod os³on¹ gêstego ko¿ucha, wpoœród dzikiej podniety za³amywania siê w jego skórze zajad³ych ¿¹de³ i kolców, wydziera³ ca³kowit¹ baræ, miesza³ praw¹
³ap¹ miód, wosk i roj¹ce siê pszczo³y, a chciwie ¿yw¹, gor¹c¹ masê po³yka³.
Wzrok Smêtka, tak straszliwie p³omienny i zapamiêta³y, jakby w nim zawar³a siê w tej chwili moc wszystkich drapie¿nych zwierz¹t, morduj¹cych ptaków, zabójczych gadów, skorupiaków i ryb, jadowitych komarów, truj¹cych jagód, roœlin i grzybów w jedno zestrzelona, potêga trucicieli i morderców, gdy zdobycz sw¹ rozszarpuj¹, zabijaj¹ uk¹szeniem, ciosem, podstêpem lub zdradzieckim czyhaniem - miota³ siê w górê i na strony, po powierzchni ziemi
i morza, pada³ w g³¹b utwierdzenia i w nadob³oczne wy¿yny. Zewsz¹d niós³ siê ku niemu
poklask tajemniczy, sekretna pochwa³a, hymn jednej jedynej zgody, zarazem czucia, myœli,
¿¹dzy wysi³ku i dokonania w skutku œmiercionoœnym. £amanie stawów, ch³eptanie krwi, rozkosz, gdy od zadanego ciosu lub jadu serce dr¿y, szamoce siê i przestaje uderzaæ, wzrok zagasa i moc ¿ycia siê koñczy - owiewa³o jego s³uch we wszechistnienie wydany. Pl¹s jego sta³
siê arcydoskona³y w obliczu dokonywuj¹cej siê œmierci. LêdŸwie jego same siê nios³y wœród
kwiatów zdeptanych.
Ruch jego ka¿dy by³ celowo nieomylny, jako rzut skrzyd³a jastrzêbia rylcem doskona³oœci we
wklês³ych cyrklowany niebiosach - jako uderzenie p³etwy rekina w morzu - jako prze-bieg³e
st¹panie gromady wilków, gdy na czyj¹œ nag³¹ œmieræ dybi¹c nastêpny wkracza w œlady poprzednika tak umiejêtnie i¿ tylko jednego trop zostaje - jako œwiadomie trafne lisa pomknienie i jako przeœliczne wywijanie siê skrêtów ¿mii.
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DRANG NACH OSTEN
D³ugie i straszliwe wojny przepowiada³o ukazanie siê spienionego odyñca o bia³ych k³ach,
który wychodzi³ ze œwiêtego jeziora, a¿eby tarzaæ siê w trzêsawiskach nadbrze¿nych.
Gdy od ch³eptania i rzutów w k¹pieli bryzga³o bagno Doleñskiego Jeziora, którego wody
przed ka¿d¹ wojn¹ obtoczy³y siê w pow³okê krwi i popio³u - gdy kobiety, pe³zaj¹c po ziemi,
z trwog¹ i wœród szlochów rozchyla³y badyle trzcin i pêdy sitowia, aby spojrzeæ w³asnymi
oczyma na dok³adny obraz i wiern¹ podobiznê, na tê okrutn¹ zapowiedŸ wojny, Smêtek cichymi i podstêpnymi kroki okr¹¿a³ jezioro, naci¹ga³ lekki ³uk z gibkiego pêdu ja³owca i puszcza³ strza³ê z trzciny, a¿eby wœciek³ego dzika niechybnymi ciosy rozj¹trzaæ i poganiaæ. Okrutna œwinia, ze strza³ami tkwi¹cymi w bokach i grzbiecie, parskaj¹c dŸwiga³a siê z wyle¿anych
ka³u¿y, sz³a na oœlep w inne, ¿eby æpaæ napotkan¹ strawê, lochaæ siê, babraæ i nurzaæ, zmieniaæ miejsce zniszczenia i z radosnym chrz¹kaniem na odpoczynek siê waliæ.
Powzi¹wszy od kobiet swych wieœæ o wyjœciu wieprza wojny z niewidzialnych legowisk,
wojownicy plemion weleckich - Ratary, Doleñcy, Chy¿ani, ci znad morza od Trawny, znad
Warny, zza Pieny, znad Wkry - oraz inni miêdzy £ab¹ i Odr¹ - znad Winawy, Sprewy, Hoboli
- wreszcie inni, dalecy - Byteñcy i Moraczany, Lutycy z lasów, Sosny i Dêby, Lipy i Lubuszanie od puszcz i b³ot, gdzie Warta do Odry potoki swoje wlewa, £u¿yczanie z po³udnia i Obodryty z pó³nocy wyprawiali pos³ów do œwi¹tyni Swaro¿yca w Radgaœcie.
By³ bowiem gród pewien w ziemi Katarów - Radgast - trójk¹tny, z trzema bramami, otoczony ze wszech stron borem wielkim, nie tykanym przez ludzi od wieków i g³êboko czczonym.
Dwie bramy œwi¹tyni sta³y otworem dla wszystkich p¹tników, trzecia, najmniejsza, wychodzi³a na œcie¿kê wiod¹c¹ ku jezioru bliskiemu i straszliwemu nad wyraz. Nic nie by³o wewn¹trz, jeno cerkwa z drzewa wystawiona przemyœlnie, podtrzymywana u przyciesi rogami
zwierz¹t dzikich. W g³êbi sta³ pos¹g Swaro¿yca ozdobiony z³otem, o ³o¿u szkar³atem pokrytym. Bo¿yszcze trzyma³o w lewej rêce topór dwusieczny, na g³owie jego siedzia³ ptak z rozpuszczonymi skrzyd³ami - na piersiach wyobra¿one by³o god³o narodowe: czarna tura g³owa.
Dooko³a pos¹gu sta³y œwiête chor¹gwie Weletów, god³a i znaki plemion podleg³ych wielkiemu wiecowi, wisia³y zbroje, tarcze, miecze i kopie, rogi wojenne i wielki róg ofiarny. Œciany
i s³upy pokryte by³y rytymi w drzewie podobiznami zwierz¹t i ptaków o zabarwieniu jaskrawym, tworz¹cym obraz prastarych walk, prac, wierzeñ, podañ, wspomnieñ, przes¹dów klechd,
zabobonów. Pod dachem czerwonej barwy, wysokim, spadzistym, go³êbie przelatywa³y swobodnie z miejsca na miejsce, z jednego krañca œwi¹tyni na drugi. Jaskó³ki gnieŸdzi³y siê bez
trwogi w za³amaniach belek i krokwi, w wieñcach wêg³ów i rysiów, ponad tkaninami zrabowanymi na wyprawach dalekich, a nawet lepi³y swe gniazda u samych ust s³onecznego bo¿yca, którego drewniane piersi wolno im by³o kalaæ smugami wydzielin. Wiatr niós³ podczas
zawiei tumany œniegu ku œcianom. Czasu letniej spiekoty do wnêtrza pogr¹¿onego w tajem32

niczym pó³cieniu poprzez szpary wstêpowa³o œwiat³o przyæmione, wyró¿niaj¹c na ciemnym
tle wystêpy belek, trzony, s³upów, zarysy wi¹zañ i tajemnicz¹ twarz œwiêtej k³ody.
A gdy którekolwiek z plemion weleckich mia³o rozpocz¹æ jednê z zaczepnych czy obronnych
wojen z Jutami czy Sasami, przede wszystkim pyta³o o wyrok Swaro¿yca Radgasta w ziemi
Katarów.
Po z³o¿eniu ofiary z pachn¹cych kwiatów, z ró¿, ruty, barwinku, rozmarynu - z wieñców, z owoców - ze zwierz¹t, ptactwa, a czêstokroæ krwawej ofiary z ludzi, z ksi¹¿¹t, z biskupów na wojnie pojmanych - kap³an ustanowiony dla obs³ugi œwiêtego miejsca, bia³o odziany, z w³osami
w warkocz d³ugi zaplecionymi, wró¿ g³ówny, koni¹dz, który sam jeden mia³ prawo zasiadaæ
wobec bo¿yszcza, gdy wszyscy inni przychodnie staæ musieli - zakopywa³ losy w ziemi.
Wymawiaj¹c zaklêcia tajemnicze, poœpiewuj¹c niewiadome dla nikogo strofy pieœni, wró¿e
podw³adni wykopywali z przera¿eniem losy i przypatrywali je pilnie, a¿eby coœ niecoœ pewnego o rzeczach tajemnych mo¿na by³o orzec. Po wtóre przykrywali losy darni¹ zielon¹ oraz
zatykali w miejscu przed chramem trzy pary w³óczni w jednakowym oddaleniu jedna od drugiej. Do ka¿dej pary przywi¹zywali trzeci¹ kopiê na poprzek.
Koni¹dz najwy¿szy, odmówiwszy modlitwê sekretn¹, a spaliwszy kadzid³o z wonnoœci i jantaru, rozchyla³ w najpokorniejszej postawie barwiste zas³ony i wyprowadza³ z ciemnej sieni
kontyny wielkiego czarnego rumaka, który za wyroczniê by³ poczytywany. Trzymaj¹c wodze
uŸdzienicy wró¿ wiód³ ogiera œwiêtego do kopii zagradzaj¹cych dziedzinê.
Je¿eli koñ przeskakuj¹c przez kopie poprzeczne podejmowa³ najprzód praw¹ a potem lew¹
nogê, poczytywano to za szczêœliw¹ oznakê i wró¿ono radoœnie o pomyœlnoœci wyprawy.
Je¿eli choæ raz jeden lew¹ nogê najprzód wyrzuci³, odrzucono sam nawet zamiar przedsiêwziêcia. Porównanie orzeczeñ losów zakopanych w ziemi z zapowiedzi¹ wysnut¹ z kroków
wieszczego rumaka dawa³o ostateczn¹ wyroczniê. T³um ojczyców nisko nachylony, przypadaj¹cy do ziemi, a¿eby przed os¹dem bóstwa czo³em uderzaæ, odchodzi³ z otuch¹ lub w g³êbokiej rozterce. Gdy wyrok boga wró¿y³ wyprawê szczêœliw¹, dru¿yny plemienne, pilnuj¹ce
ka¿da swojej chor¹gwi, gode³ i znaków, wynosi³y z bo¿nicy insignia i powierza³y je wojskom
na wyprawê id¹cym.
Ile¿ to razy w ci¹gu stuleci przed wielkimi wojnami œwiêty koñ najprzód praw¹ nogê wyrzuca³!
Ile¿ to razy wielka rzeka s³owiañska, £aba, zakrwawi³a siê od zwyciêstw Obodrytów w zapamiêta³ych bitwach z nienawistnymi Sasami!
Ile¿ to razy plemiê chrobrych W¹grów w walkach z Danami, Normanami, Jutami na l¹dzie,
na lodowiskach zatok i przesmyków, na ³odziach piratów roznosi³o postrach s³owiañski w dalekie pó³wyspy, mierzeje i ostrowiska!
Ile¿ to razy potê¿ne zwi¹zki Weletów wypada³y z lasów swych, znad jeziora, z drewnianych grodów, z morskich zatok, przystani, wysepek, aby na l¹dzie i morzu mordowaæ, paliæ i niszczyæ!
Ile¿ to razy Ranowie ze swych bia³ych przyl¹dków i pó³wyspów - Mnichów, Jasmund, Witów, Wa³ów, Che³m i Zudar - z cienia œwiêtej puszczy w Arkonie skacz¹ w setki korabiów,
a¿eby siwe morze na wschód, zachód i pó³noc przemierzaæ!
Ile¿ to razy róg Swaro¿yca rozlega³ siê po tamtej, lewej, za³abskiej stronie dla obrony krain
osadzonych przez cesarza Karze³a!
Ile¿ to razy za czasów Pobo¿nego Ludwika p³onê³y nowo-za³o¿one przez Sasów w s³owiañskich lasach grody, twierdze, warownie, zamki, biskupie katedry, klasztory, ksiê¿e parafie,
puszczone z dymem przez zatwardzia³e pogañstwo Lutyków!
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Obodryci w d³ugich, w ci¹gu stulecia toczonych zmaganiach z Sasami, zaprawieni do krwawej wyprawy, id¹ przeciwko niemieckiemu Ludwikowi, napadaj¹ na Hamburg, a¿eby ujœcie
£aby ogarn¹æ.
Walecznie broni¹ siê przeciwko zamachowi saskiego grafa Ottona, stró¿a nad £ab¹, przekraczaj¹ tê rzekê, wpadaj¹ do Turyngii i straszliwie j¹ niszcz¹.
Gdy na tron cesarski wst¹pi³ Ptasznik, zaciek³y wróg s³owiañskiego rodu, niezwalczony napastnik, po wielokroæ skrwawi³y siê jego legiony w lasach prawego brzegu, po wielekroæ
znajdowa³y zgubê w g³êbokich jeziorach, u brzegu bystrych rzek, w bagien topielach.
Gdy graf Bernhard za¿¹da³ daniny od ca³ego wiecu Weletów, ci wspólnie z innymi plemiony
twierdzê jego obiegli i zburzyli, za³ogê wysiekli, a miasto puœcili z dymem. Wówczas wszystkie s³owiañskie plemiona porwa³y siê do powstania.
Za wielkiego Ottona comes Herman Billing i krwi s³owiañskiej nigdy nie syty margraf Gero
od nowa podnieœli przeciwko Niemcom orê¿ wszystkich zwi¹zkowców. Gero, do szczêtu rozbity, musia³ za £abê uciekaæ. Porywaj¹ siê do boju wszyscy - Obodryci, Welety, Doleñcy,
Sosny i Lipy, wszystkie rody a¿ po Odrê, w obronie posad ojczystych, z wyj¹tkiem wyspiarzy Ranów.
We dwa lata póŸniej Ratary wynosz¹ z cerkwy wojenne chor¹gwie i na d³ugie lata bior¹ na
siê przewodnictwo w najzaciêtszych bojach, w krwawych walkach z Niemcami. Wokó³ Doleñskiego Jeziora i œwiêtego Swaro¿yca lasu toczy siê w ci¹gu lat szeregu bój bez koñca.
Za Drugiego Ottona nowe powstanie s³owiañskie ogarnie przestwór ca³y od £aby a¿ do Odry.
Przerzuciwszy siê na lewy brzeg wielkiej rzeki ogarnie Turyngiê i Saksy. Po wielokroæ na
nowo wybudowane koœcio³y i klasztory zosta³y przez S³owian na nowo zburzone, a ziemia
miejsca, gdzie grozi³y, zaorana p³ugiem. W³adze œwieckie i koœcielne wymordowano do nogi.
Pogañstwo z ca³¹ potêg¹ od¿y³o. Róg Swaro¿yca rozlega³ siê nad rzek¹ Solaw¹. Powstañcy
gnali Niemców przed sob¹ jako p³oche, rozpierzch³e jelenie. Trzydzieœci legionów s³owiañskich, pieszych i konnych, czyli z gór¹ szeœædziesi¹t tysiêcy ludzi, pod przewodem chor¹gwi
œwiêtych i przy odg³osie rogów wyniesionych z Radgasta przekroczy³o £abê i na wybrze¿u
rzeki Tongery do krwawej stanê³o bitwy.
Niemcy pod wodz¹ arcybiskupa Gizilera nie zdo³ali zbuntowanych pokonaæ. Panowanie niemieckie miêdzy Odr¹ i £ab¹ na d³ugie lata runê³o. Chrzeœcijañstwo znik³o. Czeœæ bogów
i gminna swoboda na nowo od¿y³a. W ci¹gu wielu lat, gdy Otto Drugi poszed³ w kraje Po³udnia i krwawe boje tam toczy³, Obodryci i Lutycy czyni¹ nieustanne na Saksy wyprawy.
Za ma³oletniego Ottona i za rz¹dów jego matki Teofanu, w ci¹gu szesnastu lat Obodryci i Lutycy znad rzeki £aby, któr¹ obsadzili jako swoj¹ bojow¹ granicê, przedsiêbior¹ nieustanne
napaœci. I nadaremnie Niemcy usi³uj¹ odebraæ choæ czêœæ tego, co czasu wielkiego powstania
za Ottona Drugiego miêdzy Odr¹ i Solaw¹ stracili.
Ile¿ to razy w ci¹gu stulecia przed wielkimi wojnami œwiêty koñ najprzód lew¹ nogê wyrzuca³!
Gdy na tron cesarski wst¹pi³ Ptasznik, zaciek³y wróg s³owiañskiego rodu, niezwalczony napastnik - Merseburg, Kwedlinburg i wiele innych miast w Turyngii i Saksonii murem otoczy³,
niezdobytym dla kuszy. Na przedmieœciach merseburskich udzieli³ przytu³ku wszystkim z³odziejom i rozbójnikom, osiedli³ ich w podegrodziu i uzbroi³, z jedynym warunkiem, a¿eby
w ka¿dej chwili byli gotowi do zbójeckiej na S³owian wyprawy. A wyæwiczywszy ³otrów legiony Ptasznik podj¹³ wojnê krzy¿ow¹ przeciwko Stodoranom. Staczaj¹c z nimi krwawe boje
na rozlewiskach Hobdi, oblega³ gród ich Branibor. Napad³ na ziemiê G³omaczów, a po zdo34

byciu ich miasta zwanego Grona wyda³ je na ³up swym ¿o³nierzom. Wszyscy doroœli, zostali
wymordowani do nogi, a niedorostki posz³y w niewolê. Za czasów plemiennego powstania
zwi¹zku Weletów legat cesarski Bernhard z grafem Thietmarem obiegli warowniê s³owiañsk¹
£¹czyn nad £ab¹. S³owianie, w wielkich masach zgromadzeni w pobli¿u, uderzyli na Niemców. Poleg³ych na placu bitwy liczono ju¿ wielu, gdy graf Thietmar na czele jazdy z boku
uderzy³ i odci¹³ dostêp do twierdzy. Wepchniêta w jezioro piechota s³owiañska zginê³a, a tylko czêœæ jazdy ratowa³a siê ucieczk¹. Wiaro³omni Niemcy zgwa³cili umowê, na której zasadzie ³¹czyñska za³oga im siê podda³a. Wszyscy wojownicy, na œmieræ skazani, wymordowani
zostali, kobiety, dzieci, s³u¿ba i ca³e mienie sta³y siê ³upem niemieckim.
Klêska zwi¹zku Weletów pod £¹czynem, gdzie S³owian mia³o zgin¹æ sto dwadzieœcia tysiêcy, podjudzi³a Ptasznika do nowych napaœci.
Wyruszywszy przeciw £u¿yczanom grody ich rzuci³ na pastwê p³omieni. Wsie wyludni³.
Bezkarnie ludzi zabija³, osady pali³, kobiety i dzieci uprowadza³ w niewolê, ludnoœæ ca³¹ z ojczyzny wyw³óczy³ i ¯ydom sprzedawa³ na handel niewolnikiem.
W pustych i na po³y dzikich po³abskich wybrze¿ach syn Ptaszników, Otto Pierwszy, wojenn¹
swoj¹ siedzibê na podwalinach Dziewina w Magdeburgu fundowa³.
Przed ¿elaznymi jego oczyma otwiera³o siê kraiszcze s³owiañskie bez granic, pe³ne ludzi
i skarbów. Lud to by³ dorodny, krótkog³owy, orlonosy i czarnolicy, szczup³y i smag³y, kobiety
kszta³tne, z piêknym twarzy zarysem, o drobnej rêce i nodze. Skarby by³y nieprzemierzone
w roli, lasach, w wodzie i pod ziemi¹. Na tê równinê s³owiañsk¹ wysz³y d³ugog³owe, bia³ow³ose z odcieniem czerwonym, bladookie z wyrazem srogoœci, wielkolice Sasy, o d³oni i stopie wielkiej, o cia³ach t³ustych, bia³ych, poruszaj¹cych siê zwolna, ¿ar³oczne na miêso i ser,
sk³onne do opilstwa i okrutne, z krzy¿em, mieczem i powrozem, a¿eby w pocie czo³a nad
ujarzmieniem pracowaæ, potoki krwi wylaæ, ludy ca³e do nogi wyci¹æ, wygnaæ, wygubiæ,
œwiat zbrodniami nape³niæ. Comes Herman Billing - mianowany dziedzicznym ksiêciem saskim, comes Gero legatem serbskiego pogranicza od gór Harcu do rzeki Solawy. Wszystko,
co by³o na wschodzie, mia³o odt¹d przyrastaæ do dziedzictwa tych dwu w³adców. Tam to
powsta³y dwie marki niemieckie: pó³nocna i wschodnia.
Na œwi¹tyniê Radgasta w ziemi Ratarów i na wieszczego konia w œwi¹tyni zawzi¹³ siê legat. Z Luneburga, stolicy swojej, Herman Billing rozpocz¹³ grê z Lutykami, z Obodrytami, pe³n¹ oszukañstw i podejœæ. Nieprzeb³agana nienawiœæ pobudza³a go do okrucieñstwa œrodków zag³ady.
Margraf Gero zaprosi do siebie na ucztê trzydziestu w³adców s³owiañskich, a po uczcie
wszystkich trzydziestu ka¿e wymordowaæ. Wsparty przez Karola lotaryñskiego, cesarskiego
ziêcia, niespodzianie na Wkranów uderzy, rozbije ich i zabierze ³upy olbrzymie.
Nad rzek¹ Raks¹ zwyciê¿y ksi¹¿¹t obodryckich, Nakuna i Stojgniewa. Gdy ksi¹¿ê Stojgniew
na polu bitwy polegnie, g³owê jego wystawi¹ na pokaz, a dooko³a niej siedmiuset wojowników wziêtych w niewolê morduj¹.
W walkach bez koñca ulegli Niemcom Milczanie. Pamiêta wieœæ, i¿ na górze Lubin zgromadzili siê serbscy królowie, ¿eby radziæ o walce z Niemcami. Uradzili, ¿eby siê rzuciæ do boju.
Rzucili siê do boju i wszyscy polegli. Serbowie z³o¿yli ich w ziemi ze czci¹ wielk¹ na górze
Lubin, ka¿dego w z³otej koronie pod jednym wielkim kamieniem. Mówi wieœæ, i¿ dot¹d le¿¹
pod wielkim kamieniem z³ote korony królewskie. Gdy £u¿yczanie pokonani zostali, stanê³a
otworem po³udniowa granica lutyckich powiatów. Têdy teraz iœæ bêd¹ z Magdeburga Niemców zastêpy niszcz¹ce.
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Biskupstwa ¿yczañskie i miœnieñskie, czasu wielkiego S³owian rokoszu do gruntu zniszczone, odbudowa³y siê znowu. Powsta³y nowe koœcio³y i klasztory, pe³ne zakonnic i mnichów.
Za mnichami i ksiê¿mi ci¹gnê³y z Niemiec szeregi s³u¿by biskupiej, poborcy podatków koœcielnych i dziesiêciny, szli koloniœci pod zas³on¹ zbrojnych szeregów knechtów okutych
w ¿elazo. Zaczêto siê na nowo wydzieranie S³owianom w³asnoœci na ziemi wykarczowanej
przez nich i w puszczy wyoranej, zaczê³y siê na nowo s¹dy prawem gor¹cym. Obok nauki
o mi³oœci Boga i mi³oœci bliŸniego, o pos³uszeñstwie cesarzowi, comesowi i biskupowi stan¹³
znowu za plecami szpieg i stanê³a na placu szubienica. Kap³ani z krzy¿em w rêku wkraczali
w ciemne lasy nad Sprew¹, nad Hobol¹, nad Winiew¹, poprzedzaj¹c szeregi niemi³osiernych
morderców. Misjonarze szli na czele zdrajców i katów, s³odka wieœæ o mi³oœci i odpuszczeniu winy ³¹czy³a siê z nauk¹ o prawie zdzierstwa, wyw³aszczenia, wygnania i karze œmierci
za uchybienie samowoli zdobywców. W miastach niemieckich, które na gruzach lub przyciesiach dawnych grodów s³owiañskich powsta³y, królowie, ksi¹¿êta i wielkorz¹dcy nadawali
klasztorom i koœcio³om dziedziny wydarte pokonanym. Ch³opi i czynszownicy osób prywatnych, niewolnicy, dwunogie poci¹gowe zwierzêta bez prawa do niczego, poganie nêdzni
i wzgardzeni szli na handel w dalekie kraje Afryki i Wschodu albo jak przep³oszone stado
jeleni uciekali dalej a dalej we wschodnie lasy, kryli siê przed najeŸdŸc¹ w niedostêpnych
kniejach i w bagnach, których koñ zgruntowaæ nie móg³ i wios³a nie ima³y. Inni, ograbieni ze
wszystkiego, przyciœniêci przez posuchy, nieurodzaj, g³ód, nêdzê, ci¹gnêli do nowoza³o¿onych miast, gdzie na b³otnistych przedmieœciach i w najubo¿szych izbach wolno im by³o
walczyæ jak najciê¿ej o kawa³ek chleba, a¿eby w twardej biedzie, ucisku, wzgardzie i ciemnocie zapomnieæ z czasem o rodzie swym i jêzyku.
Na miejscach pustych osiadali przybysze z zachodu i budowali nowe miasta, nowe wsi,
chrzcz¹c je swoimi nazwami. Dopóki S³owianie byli poganami, traktowano ich jako barbarzyñców, niegodnych obcowania z chrzeœcijany. Skoro przyjmowali chrzest, i to nie by³o dostateczne do porównania ich w prawie z Sasami. Musieli zostaæ Niemcami z mowy, obyczaju
i ducha, musieli iœæ po spo³u z legionami ³otrów na wyprawy przeciwko swojemu rodowi,
a¿eby wzgardy unikn¹æ. Awanturnicy z ca³ego œwiata biegli na ziemiê s³owiañsk¹ i zdobywali j¹ na mod³ê rozbójników. W czasie wyprawy rabowali i kradli bezkarnie, a gdy nastawa!
czas tak zwanego pokoju, bili siê pomiêdzy sob¹ i rozbijali po drogach. Metod¹ ich ¿ycia by³
rabunek, wypêdzenie z ziemi, wydarcie mienia, zamordowanie, z którego za ma³¹ op³at¹ pieniê¿n¹ ³atwo by³o uniewinnienie wykupiæ.
Gdy margraf Gero £u¿yczanów ujarzmia³, spotka³ na swej drodze po raz pierwszy nowego
nieprzyjaciela, Mieszka, sklawañskiego w³adacza. Pokona³ go i do uznania cesarskiego
zwierzchnictwa oraz do p³acenia daniny a¿ po Wartê przymusi³. Ale pierwszy to raz saskie
niezwyciê¿one legiony spotka³y za lasami ju¿ przemierzonymi potêgê nieznan¹. Wychyla³a
siê z ciemnego, tajemniczego Wschodu, oparta o nieprzejrzane, niewiadome i niezliczone
w lasach polany, zagrodzona niezbrodzonymi b³otami, osnuta sieci¹ rzek g³êbokich. Te
nowe, nieznane ludy trzyma³ w ¿elaznej d³oni ksi¹¿ê mê¿ny, genialny i nad wszelki wyraz
przebieg³y.
Cesarzowi i jego margrafom, biskupom i opatom, którzy w œwiat S³owian nieœli chrzeœcijañstwo, a pod pozorem i za poœrednictwem chrzeœcijañstwa niemieckie ujarzmienie i wytêpienie, zastawi³ drogê i wyrwa³ z rêki krzy¿. Sam chrzeœcijañstwo przyj¹³. Nie od nich, lecz z porêki pobratymca.
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Udawa³, i¿ nie œmie w kierei wejœæ do domu, w którym siê znajdowa³ margraf Hodo, udawa³,
i¿ nie œmie na miejscu dosiedzieæ, ilekroæ on powstawa³. Ale niepostrze¿enie, cichcem ujmowa³ pod sw¹ w³adzê ludy Kaszubów od Wis³y do ¯arnowskiego Jeziora i od ujœcia Piaœnicy
a¿ do Odry wylewu. Pod pozorem szerzenia chrzeœcijañstwa, na wzór Niemców, ca³y prawie
brzeg tej rzeki zagarn¹³. Gdy zaœ margraf Hodo z grafem Zygfrydem na Walbeku napadli nañ
niespodzianie, potulny lennik spra³ ich u Cedna nad Odr¹ za ujœciem Warty, zmia¿d¿y³ na
drzazgi, i¿ wszyscy niemieccy rycerze trupem na placu polegli, a sami tylko wodzowie Zygfryd i Hodo z podartymi chor¹gwiami uciekli.
M³odzieñcze ludy prawego Odry wybrze¿a, zastawione mieczem i za tarcz¹ polañskiego gardziny, otrzyma³y mo¿noœæ ¿ycia i swobodnego rozwoju, prawo spajania siê w jedno s³owiañskie cia³o spo³eczne z nowym pañstwem potê¿nym, które pod imieniem Polski zajaœnieæ pod
s³oñcem mia³o.
Trzydzieœci lat przepracowa³ jako ho³downik cesarzów Ottonów, poni¿a³ siê i udawa³ wasala,
a¿eby pod swe pañstwo przyciesi po³o¿yæ. Za pomoc¹ Koœcio³a z³¹czy³ siê z krajami Po³udnia i kszta³towa³ sw¹ spo³ecznoœæ na mod³ê Zachodu. Powiêksza³ dziedzinê, wyrywaj¹c
Niemcom spod rêki pobratymcze plemiona. Dla zbytu produktów rolnych dobija³ siê swobodnej na morzu ¿eglugi.
Wielkiemu synowi tê przede œmierci¹ g³ówn¹ naukê naszepta³: wyrywaæ pobratymców pomorskich z r¹k niemieckiego siepacza. Tote¿ gdy m³ody lew na œwiat wyszed³, przy³¹czy³ do
Polski Pomorze i wzi¹³ Gdañsk pod sw¹ w³adzê. Zagarn¹³ pas ziemi po prawej Wis³y stronie
a¿ po liniê po³udniow¹ Dru¿ny, po rzekê Dzierzgoniê, ¯u³awê Kwidzyñsk¹ i Zantyrsk¹ a¿ po
Gdañska Mierzejê.
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ŒMIERÆ ŒWIÊTEGO WOJCIECHA
Nad nieskoñczon¹ puszcz¹ kwietniowe p³ynê³y ob³oki, gdy trzej wêdrowcy: Wojtech zwany
Adalbertem, Radzym zwany Gaudentym i kleryk Bogusza zwany Benedyktem, wybrn¹wszy
nareszcie z kniei, ujrzeli przed sob¹ rzekê. Min¹wszy setki leœnych, górskich i nizinnych okolic, p³ynê³a niezmierna, od wód wiosennych wezbrana, zalewaj¹c brzeg niski i zmulonymi
piany k¹saj¹c wysokie ostrego l¹du urwiska. Nie mog³a zmieœciæ siê w ³o¿u mocnym, obros³ym bezbrze¿nymi lasami, tote¿ prawa jej Nogaæ odpad³a we wschodnie niziny i tworzy³a
nieprzebyte strumienie i mokrad³a, jeziorzyska i b³ota, oblegaj¹ce wielkim op³azem szeroki
goœciniec. Widzieli przed sob¹ jak gdyby Noteæ drug¹, któr¹ w³aœnie wyminêli przesmykiem
suchym ko³o Tum. Stali w miejscu, nie wiedz¹c, w któr¹ iœæ stronê.
Lecz oto los zdecydowa³ o dalszej podró¿y: ujrzeli tratwê ryback¹ zbit¹ z kloców jod³owych,
przypart¹ do spychów wysokiego pobrze¿a. Na bocznym poganiaczu tej p³awaczki drzema³
cz³owiek. Zagadnêli go mow¹ s³owiañsk¹, czyby ich nie powiód³ w dó³ rzeki.
Chêtnie przysta³.
Rzek³ im t¹ sam¹ s³owiañsk¹ mow¹, i¿ w³aœnie na Wiœle tej sieci¹ i paczyn¹ na ¿ycie zarabia.
Wst¹pili tedy do jego krypy prostaczej.
M³ody rybak uj¹³ w d³onie d³ugie ³opaty wios³owe, odepchn¹³ od brzegu stateczek swój i powióz³ ich wartem sk³êbionym ponad wydartym w toni spodem.
Widzieli przed sob¹ po prawej i po lewej rêce lasy wielkodrzewe, prastare, zielone od koron
sosnowych. Puszcze te m³odziuchna wiosna baziami brzóz i rozkwitaj¹cego bia³odrzewia
przetyka³a. Ukazywa³y siê przed ich oczyma i nik³y w smugach rozlewisk olbrzymie gnaty
dêbów i lip, odarte jeszcze z liœci - rude polany, ob³ysia³e pagórki i ledwie zieleniej¹ce mokrad³a. Korytem, przed wiekami wyrwanym w œrodowisku tych puszcz i ³¹k leœnych, ponosi³y ich wody pieniste w zamglon¹ odleg³oœæ. Wysoko nad lasami p³ynê³y ob³oki wiosenne,
z których jedne by³y poz³ociste, inne jako œnieg bia³e, a inne o barwie niebiosów. Wêdrowcy
mknêli w sw¹ drogê nie wiedz¹c, dok¹d ich fale zanios¹. P³ynêli na podobieñstwo ob³oków.
Dusze ich by³y nietutejsze, lecz tameczne, nie przyroœniête do ziemi jako lasy, lecz na wzór
ob³oków podlegaj¹ce prawom, ¿ywotowi i podmuchom nieba. Mieli poza sob¹ wielk¹
i g³uch¹ samotnoœæ swoj¹, ka¿dy inn¹, ka¿dy odmienn¹, ka¿dy inaczej dotkliw¹ - jakoby trzy
wiêzienne cele.
Podnios³a siê dusza ich i sta³a siê na tym czó³nie jedn¹ rzekomo dusz¹ we trzech osobach.
Zaœpiewali wszyscy wraz psalm radosny.
Kolana ich ugiê³y siê i upad³y na dyle tratwy wod¹ zalane, a oczy utonê³y w niebie zas³anym
wiosennymi ob³oki. Zaœmia³y siê od tamtejszej, niebiañskiej radoœci usta najstarszego z p¹tników, a s³owo g³ówne wymknê³o siê z nich:
- „Przybli¿aj¹c siê do mnie w dzieñ, któregom ciê wzywa³, mówi³eœ: Nie bój siê!”
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Obok rud³a z nieruchomymi w d³oniach wios³ami sta³ m³odociany przewoŸnik. Czarne jego
Ÿrenice wlepione by³y w przybyszów z obcej ziemi, a wzrok z jednego na drugiego przechodz¹c pyta³ siê:
„Có¿ to za ludzie?”
Oczy te, oczy wieczne, niby haki wêdy zarzuca³y siê w tonie oczu najstarszego z wêdrowców, a¿eby z g³êbi ich rybê tajemnicy wy³owiæ.
„Ktoœ ty jest?” - pyta³y oczy podstêpnego dociekania. Lecz Ÿrenice tamtego, zas³oniête mg³¹
niebiañsk¹, nieodgadnione by³y jak sama toñ firmamentu. I Smêtek przewo¿¹cy aposto³a poczu³ z³owrogi gniew w przepaœci istoty swojej.
- „Przybli¿aj¹c siê do mnie w dzieñ, któregom ciê wzywa³, mówi³eœ: Nie bój siê!” - przepowiada³y sobie jego wargi. - Kto jest pod utwierdzeniem, który siê nie boi, skoro ja przy nim
stojê!
Uderzy³y w p¹tnika jego oczy wszystk¹ moc¹, a¿eby go wewnêtrznym strwo¿eniem, lêkiem
œmierci poraziæ. Zamierzy³a siê na serce p¹tnika wszystka wola i ca³kowity ogrom bezlitosnej wszechmocy zabijania ducha trwog¹ wobec niebytu. Albo¿ spotka³ kiedykolwiek w drodze swojej twór ¿ywy, który by nie mdla³ wobec sekretnej wizji nie¿ycia? Albo¿ osta³o siê
którekolwiek serce i nie wzdryga³y siê zawory jego komor, gdy je tkn¹³ z bezg³oœnym krzykiem: - œmieræ twoja! Albo¿ nie opiera³ potêgi swojej na zemdleniu ¿y³, na pop³ochu nerwów, na ucieczce rozumu w g³uch¹ szczelinê zatraty, gdy dosiêgn¹³ pewnej myœli podspodniej, bezsilnej jak piskl¹tko pod matki skrzyd³ami? Albo¿ nie mia³ wzroku kota i sowy, który
widzia³ w nocy przeraŸliwy skurcz i wstrêtny dreszcz przede œmierci¹? Sk¹d¿e i dok¹d szed³
ten, co siê oœmiela³ sam jeden byæ ogniskiem woli wszechœwiata, odblaskiem i wspó³bratem
Wszechmocy - co siê uœmiecha³ do niebios mówi¹c, i¿ tam jest Drugi, który doñ tylekroæ
mówi³ w dniu lêku: „Nie bój siê!”
Nie bój siê? Dr¿yj w rozpaczy!
Nie zl¹k³ siê p¹tnik cichy. Weso³e by³y jego oczy. Radowa³ go rozmach skrzyde³ chy¿ej, wiatroskrzyd³ej rybitwy, co siê nad rozlewiska Wis³y z morza dalekiego wybra³a. Radowa³ go
ciemny i œliski grzbiet szczupaka, co bujn¹ bry³ê zielonej fali przeszy³ jak strza³a wyrzucona
z ciêciwy. Radowa³ go przeraŸliwy wzrok sternika, co dzier¿aki wiose³ w czarnych trzyma³
d³oniach.
Zawstydza³a go radoœæ w³asnej duszy, wewnêtrzne dobro, nadmiar bogactwa, pe³nia ducha
opatrzonego szczêœliwoœci¹ ³aski - wiêc zagada³ do wspó³brata wioœlarza, pragn¹c mu oddaæ
po³owê swojej radoœci. Zrazu u¿ywa³ poœrednictwa Boguszy, który prusk¹ mowê rozumia³,
s¹dz¹c, i¿ z krajowcem ma sprawê, lecz skoro Smêtek odpowiada³ zrozumiale w gwarze S³owian, mówili d³ugo t¹ swojsk¹ mow¹, która jest na rozmaitych drogach rozmaita, jak wiosna,
lato, jesieñ, zima, lecz jedna, ta sama i wiekuista jak powrót pór roku na pó³nocy i na po³udniu, na wschodzie i zachodzie.
Odpowiadaj¹c na zadane pytanie o kraj ten i ludzi, mówi³ pó³nagi przewoŸnik, i¿ tu w tych
leœnych stronach dzika i niczym nie krêpowana namiêtnoœæ jest jedynym prawem dla ludzi,
którzy koczuj¹, brodz¹ po wybrze¿ach wód, podchodz¹ pszczo³y, œcigaj¹ zwierzêta, wybieraj¹ jaja ptasie, ³owi¹ ryby - którzy rozdzieraj¹ radiem ziemiê i sypi¹ w bruzdy nasiona prosa,
owsa i ¿yta, karmi¹ siê chlebem lub leœnymi jab³kami, pal¹ lasy, topi¹ smo³ê i wy³awiaj¹ jantarowe bry³y. Mówi³, i¿ nieposkromiona samowola tych, których bary s¹ mocne, kolana bezlitosne, a broñ w dalekich wypalona kuŸniach niezwyciê¿ona dla piêœci bezbronnej - jest tu
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prawem publicznym. Mówi³ równie¿ o prawach innych, odwiecznych, którymi rz¹dz¹ siê tutejsi ludzie po prawej i po lewej rêce wielkiego wód rozlewiska. Kobiety tutaj - powiada³ - s¹
jako rzeczy, które siê zdobywa lub kupuje. Je¿eli zdobywca ich lub nabywca, a wiêc w³aœciciel, umiera, gin¹ na stosie wepchniête nañ przez t³um ¿ywych, same poprzednio okrêciwszy
sobie powróz dooko³a szyi. ¯ony i córki oddaje siê przybywaj¹cym goœciom do nocnej uciechy. Ojciec zabija nowonarodzone córki z zasady, pozostawiaj¹c jedn¹ córkê na ród ca³y.
Kobieta nie ma prawa do niczego, z wyj¹tkiem umywania nóg goœciom i mê¿czyznom domowym oraz dotrzymywania im towarzystwa, gdy pij¹ miód i kumys. Ludzie tutejsi za Wis³¹
i jej nogaciami pal¹ wrogów schwytanych podczas bitwy na wolnym ogniu albo mia¿d¿¹ ich
pomiêdzy belkami. Starców, ujêtych w niewolê podczas grabie¿y dziedzin s¹siednich, zabijaj¹, ma³e dzieci roztrzaskuj¹ o drzewa lub zatykaj¹ na drzewca wojenne, m³ode dziewczêta
uwieñczone kwiatami wrzucaj¹ po zgwa³ceniu na stosy p³on¹ce. Ludzie tutejsi za Wis³¹ i jej
nogaciami czcz¹ niedŸwiedzie, wilki, mech leœny, a nade wszystko wê¿e.
Czcz¹ tak¿e ogieñ, wielk¹ ¿ó³t¹ bry³ê wykowan¹ przez kowala i rzucon¹ na niebo, ¿eby lepiej œwieci³a. Mê¿czyŸni tutaj - powiada³ - s¹ wojownikami i myœliwcami, to znaczy, ¿e ¿yj¹
z grabie¿y albo œcigaj¹ zwierzêta. W czasie g³odu rozcinaj¹ piersi kobiece dla wych³eptania
zawartego w nich pokarmu.
A us³yszawszy, i¿ p¹tnicy id¹ z kraju Po³udnia, sternik pyta³ z uœmiechem, czy tam w stronach s³onecznych, w sercu œwiata, w miejscach œwiêtych lepiej jest ni¿ tutaj w zamglonej
puszczy pó³nocnej? Czy tam okrucieñstwo i barbarzyñstwo ju¿ nareszcie usta³o? Czy tam
prawo wysnute z przewiduj¹cego rozumu, z niestrudzonego doœwiadczenia i z nieomylnej
cnoty sta³o siê ju¿ œwiêtym zakonem?
Zaj¹kn¹³ siê p¹tnik. G³ucho siê zaduma³, nie umia³ bowiem k³amaæ.
Prawo! Prawo! Prawo!
Przypomnia³ sobie prawo, które musia³ niweczyæ, i prawo, które niós³ jako œwiête tablice,
biegn¹c drogami ziemi od krañca jej do krañca. Przypomnia³ sobie ojczyznê i obczyznê, wygnanie, ucieczki, powroty pod kl¹tw¹ i znowu ucieczki. Przewinê³o siê przeraŸliwe wspomnienie takrocznej zbrodni: Spitimir, Pobraslaw, Czaslaw wraz z ich ¿onami, dzieæmi i krewnymi, bracia rodzeni wymordowani po walce zaciek³ej w obronie prawa do rodowego ksiêstwa - na zasadzie prawa innego. Ach, z jego w³asnej przyczyny...
Poniewa¿ by³ poplecznikiem obcych w ojczyŸnie, Niemców i Polaków - a by³ poplecznikiem
Niemców, poniewa¿ usi³owa³ wdro¿yæ w ojczyŸnie prawo Chrystusa pochwycone przez
Niemców. By³ poplecznikiem Niemców, skoro wyrzek³ siê pokrewieñstwa z ksi¹¿êc¹ rodzin¹
czesk¹ i powinowactwa po babce z królewsk¹ rodzin¹ frankoñsk¹ - poniewa¿ dobrowolnie
wyzu³ siê z praw do domu na Lubice, ksi¹¿êcego sceptrum nad pi¹t¹ czêœci¹ czeskiej ziemi poniewa¿ bosy i w szmatach ubogich wchodzi³ do miasta, gdzie mu biskupem byæ kazano,
poniewa¿ sypia³ na go³ej ziemi z kamieniem pod g³ow¹, sen dla modlitwy skracaj¹c, jad³
ma³o, czêste i ostre odprawuj¹c posty, a tylko w œwiêto obiad spo¿ywa³ - poniewa¿ trudzi³ siê
ciê¿k¹ rêczn¹ prac¹, odwiedza³ chorych, wykupywa³ z r¹k handlarzy jeñców polskich wojennych za ka¿dy grosz, jaki posiad³ - poniewa¿ wszystkiego pozbawia³ siê dla ubogich- poniewa¿ trawi³ ¿ycie na modlitwie, na kontemplacyjnym milczeniu, na rozmowach z ludŸmi m¹drymi i œwiêtymi - poniewa¿ walczy³ ze œwiatem o zakon Chrystusa - poniewa¿ chcia³ pojednaæ stronnictwa, sk³oniæ naród swój do pos³uszeñstwa hierarchii Koœcio³a rzymskiego, Koœció³ czeski pojednaæ z Koœcio³em niemieckim, usun¹æ wstrêt Czechów do Niemców...
40

By³ obcy w ojczyŸnie, cudzy, wnuk Niemkini, sojusznik wrogów, przyjaciel cesarski.
Zaj¹kn¹³ siê p¹tnik o prawie, które cesarz Otto, pe³nomocnik bo¿y, cud œwiata, w m³odocianych niós³ rêkach. Nie chcia³ byæ przecie Niemcem jak Ptasznik, ojciec i dziad, zaborc¹
i krzywdzicielem plemion, ten Grek marz¹cy o wskrzeszeniu cesarstwa Augusta i Konstantyna, a¿eby myœl wyko³ysan¹ w rozmowach z Gerbertem, œwiêtym Romualdem i œwiêtym Brunonem wskrzesiæ na ziemi. Nie znosi³ przecie Niemców i pobyt wœród nich poczytywa³ za
wygnanie ze s³onecznych krajów auzoñskich, ze stolicy swej, Rzymu. Tkwi³a przecie w jego
ekstatycznej duszy namiêtnoœæ do pokuty i umartwienia, pasja do pielêgnowania czystej cnoty, marzenie, a¿eby porzuciæ tron i zamkn¹æ siê w klasztorze. P¹tnik zna³ przecie tê duszê,
gdy¿ tylekroæ s³ucha³ jej najszczerszej spowiedzi.
Cesarz! Bruno, krewniak cesarski - Grzegorz V - wypêdzony przez Krescencjusza. Krescencjusz m³odszy, wódz Rzymu, wiekuisty spiskowiec przeciwko w³adzy Niemców nad Itali¹,
poszukiwacz na ca³ym œwiecie, a¿ do obozowisk polskiego Boles³awa Chrobrego, wrogów
swego wroga, niemieckiego cesarza - straszliwie przez Tammona skrwawiony. Trup jego ko³ysany wiatrem tam w³aœnie, w sercu Rzymu.
Jan Filagatos, umi³owany Greczyn, opat Nonantoli, arcybiskup Placencji, ambasador i nauczyciel cesarski, przyjaciel cesarzowej Teofanu, sojusznik Krescencjusza, po œmierci Jana XV
wyniesiony na papieskie krzes³o jako Jan XVI - „niewinny”. Trup jego wisz¹cy na haku, tam
w³aœnie, w sercu Rzymu! Z rozkazu cnotliwego cesarza, zwanego mirabilia mundi! Na rozkaz swego antagonisty, Niemca Brunona, Grzegorza V, zraniony straszliwie, z obciêtymi uszami i obciêtym nosem, z kikutami r¹k odr¹banych po ³okcie, z wyrwanym jêzykiem i wy³upionymi oczyma stawiony przed kolegium kardyna³ów po wywleczeniu go z wiêzienia... M³ody
papie¿ Grzegorz stan¹wszy przed swym przeciwnikiem zdziera szaty pontyfikalne z ¿yj¹cego
trupa, ka¿e nagiego wywlec na ulicê, przywi¹zaæ ty³em do os³a w taki sposób, a¿eby resztkami r¹k musia³ siê trzymaæ ogona - ka¿e oprowadzaæ po ulicach wœród rozradowanego tym
widokiem, strasznego mot³ochu. Ka¿dy mia³ prawo l¿yæ i biæ antypapie¿a, a on sam musia³
przed straszliw¹ sw¹ œmierci¹ obwoziæ na sobie napis: „Oto jest kara na tego, co chcia³ zegnaæ z tronu rzymskiego papie¿a”. Prawo!
Prawo namiestnika Baranka Bo¿ego... Szepty ciche o siedemnastoletnim papie¿u Janie XII,
i¿ siê zaprzeda³ diab³u i pi³ za jego zdrowie - i¿ graj¹c w hazardy wzywa³ Junony i Wenery i¿ dzieciê dziesiêcioletnie mianowa³ biskupem w Todi - i¿ z pa³acu laterañskiego uczyni³ dom
publiczny - i¿ utrzymywa³ liczne na³o¿nice - i¿ w ci¹gu swego oœmioletniego pontyfikatu
kaza³ okaleczyæ, oœlepiæ i wiêziæ mnóstwo pra³atów - i¿ nosi³ miecz, szyszak i pancerz...
Oblê¿enie Zamku Anio³a przez zbirów cesarza i straszliwoœæ obrony. Wielkie konwie gliniane kipi¹cej oliwy, ukrop, stosy m³yñskich kamieni, belki i z³omy muru padaj¹ce na g³owy
i tarcze s³ug marzyciela, cudu œwiata. Kapitulacja Krescencjusza i przyjêcie jej przez m³odego cesarza. Wtedy Krescencjusz wychodzi ze swej niezdobytej fortecy, a¿eby wst¹piæ - o hañbo! o pod³a zdrado! - na najstraszliwszy z szafotów! Przekupstwo, zdzierstwo, rz¹dy kobiet
na dworze papieskim.
Serce zatrzês³o siê od wspomnieñ, od ohydy. Krwawe dzieje p³ynê³y wszêdy d³ugimi ³añcuchy. Krew rodowa w oczach œcieka³a znowu po stopniach ojczystego zamku. Zemsta wybuchaj¹ca z dna duszy, jak wybucha ogieñ i dym z otworzeliska wulkanu nad lazurowym morzem, przygaszona nadludzkim wysi³kiem woli, zakazana samemu sobie, œwiêtym znakiem
odpuszczona, zalana wod¹ mi³oœci.
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Pokój Wrszowicom! Pokój Boles³awowi Rudemu I Pokój mordercom i mi³oœæ katom, którzy
przyszli wydrzeæ z koœcio³a cudzo³o¿nicê, a¿eby jej m³od¹ g³owê odr¹baæ. Wszak¿e i oni
opuœcili topory, gdy naprzeciwko nich samotny mê¿nie wyszed³. Pokój przyjacio³om - Krescencjuszowi i Filagatosowi Grekowi, wrogom cesarza, „niewinnym”, mêczennikom!...
Lecz na popieliszczu, zalanym tak do cna wod¹ odpuszczenia, wa³êsa siê perzyna ¿alu i b³¹ka siê
dym smutku, którego ¿adna ju¿ w duszy moc rozegnaæ nie mo¿e. Gdziekolwiek odwróciæ wzrok wszêdzie nienawiœæ, zemsta, przemoc, zdrada, gwa³t i przeszywaj¹cy na wskroœ jak miecz - œmiech
tryumfu œlepej si³y. I tak oto zamkn¹³ siê kr¹g przypomnieñ. S³owo odpowiedzi zamar³o na ustach.
Nie by³o co rzec m³odemu przewodnikowi o œwiecie dalekim Po³udnia. Rêka podnios³a siê sama,
a¿eby b³ogos³awiæ ¿ywotowi pozaludzkiego, widzialnego œwiata. Oczy upad³y na lœni¹cy grzbiet
szczupaka, zielon¹, nieprzeniknion¹ ciemnoœæ wodnej g³êbiny udaj¹cy, co siê czai³ w przezroczystej
topieli, ni to pocisk drapie¿ny, ¿¹dny ¿eru i zemsty za istnienie ofiary jego ¿¹dzy. I run¹³ piêkny,
wysmuk³y szczupak, kat ¿ywotowi swych w³asnych dzieci nie przepuszczaj¹cy, w srebrzysty blask
niewinnej ploteczki, co mi³oœci¹ ogarniêta, swawolnie w g³êbokiej, ruchomej pod³odze wiœlanych
wód tañczy³a. Ciemny ob³ok zas³oni³ oczy wêdrowca, a myœl rozdwoi³a siê nie wiedz¹c, komu z tych
dwojga b³ogos³awiæ? Oczy uciek³y od widoku morderstwa, a szukaj¹c dla siebie dziedziny i pocieszenia w niebiosach, trafi³y na chy¿e rzuty p³owych skrzyde³ œnie¿nog³owej i wielkodziobej rybitwy,
co siê nad fal¹ wznosi³a i zni¿a³a czatuj¹c na ¿ar³ocznego szczupaka.
Przymknê³y siê oczy. Myœl uciek³a daleko. Odetchnê³a, wspominaj¹c niewinne i nie krzywdz¹ce nikogo g³ówki pochy³ych narcyzów i sploty b³awej glicynii, dobrej, niewinnej i czystej
w sobie, za wysokimi murami na Awentynie, w Aleksego klasztorze. Przypomnia³a siê w krótkim widzeniu bia³a g³owa Soracte w lazurowym upale. - Przytuli³ siê do nozdrzy zapach rozkwitaj¹cej topoli, od wzgórza œwiêtej Saby nios¹cy siê drog¹ gliniast¹, star¹ via Ostiensis,
wygrodzon¹ op³otkami z tarniny.
Jaki¿ siê to gorzki ¿al wywin¹³ za cich¹ winnic¹ o pniach grubych, czcigodnych, szeregiem
rosn¹cych pod murem Serviusa Tulliusa! Ile marzeñ spoczê³o w tych bry³ach wielkoœci wo³u
karmnego, w arkadach spojonych w³asnym ich ciê¿arem a otulonych bluszczami!
Wspomnienie ponosi³o duszê wzd³u¿ tamtego muru, biegn¹cego miêdzy œwiêt¹ Prisk¹, Balbin¹ i Sab¹ wzd³u¿ mêtnej wody Tybru a¿ do piramidy Cestiusza. Oczy widzia³y znowu ukochan¹ glebê ogrodu, gdzie motyka, roztr¹caj¹c bry³y zeschniêtego wapniaka, naloty piaskowe
i grudy trawertynu, d¿wiêcza³a uderzaj¹c o ruiny pogañskie. Mówiono, i¿ s¹ to ruiny œwi¹tyni Diany, i¿ s¹ to grobu Remusa podstawy. Któ¿ prawdy siê dowie? Dobrotliwa jagoda winnicy ciê¿ko i sennie zwisa³a ponad t¹ ziemi¹ zdeptan¹ przez niezliczone pokolenia pó³bogów,
bohaterów i biednych, ciemnych prostaków - ³agodnie dojrzewaj¹c w s³oñcu, które pali po¿arem kamienie Termów Karakalli w nizinie za œwiêt¹ Balbin¹, kamienie wielkiego zburzyszcza Circus Maximus w dolinie zwanej Murcia, miêdzy Awentynu i Palatynu wzgórzami, i pada ognistym po¿arem na odwieczn¹ drogê Moletta, przecinaj¹c dwa bliŸniacze awentyñskie
pagórki. Wszyscy przeszli t¹ drog¹ Moletta z po³udniowego cypla Remusa, d¹¿¹c do Rzymu,
stolicy ziemskiego okrêgu - przebiegli, oddalili siê, znikli. Œwiêta cisza zosta³a. T¹ oto drog¹
Moletta przewieziono zw³oki œwiêtego Aleksego wœród ci¿by niezmiernej narodu, który nie
chcia³ siê rozejœæ, choæ z³oto i srebro na tê drogê rzucano, a¿eby przejœcie otworzyæ.
Aleksy, poj¹wszy za ¿onê córkê potê¿nego cesarza, w noc œlubn¹ roz³¹czy³ siê z ¿on¹ i le¿a³
przed bram¹ koœcieln¹ tak d³ugo, a¿ siê serce Bogarodzicy wzruszy³o. Wiatr go przynosi
z Edessy do Rzymu. Ojciec go nie pozna³ i nie poznaje go ¿ona...
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Zatêskni³o siê, po¿ali³o za braæmi - za Janem z rodu Canapariów, dobrym i chorym - za Janem m¹drym w Bogu, z rodu Campaninusów - za Teodorem, arcybiskupem Egiptu, milcz¹cym - za Lwem, opatem. Albo¿ nie byli jak narcyzy i glicynie bezgrzeszni, czyœci w sobie,
niewinni? Albo¿ nie byli jako œwiêty Aleksy? Có¿ ich z czterech wêg³ów œwiata do tej pustelni przygna³o? Czy¿ nie tego samego szukali? Poœlubili dobrowolnie ubóstwo na wzór
Œwiêtego, gotowi byli spaæ pod schodami w ojczystym domu, nieznani i wzgardzeni, wyrzekli siê dostatków, w³adzy, s³awy i mo¿noœci u¿ywania rozkoszy. Pogr¹¿yli siê w rozmyœlaj¹cy ¿ywot na Awentyñskiej Górze, wêdruj¹c ku temu miejscu z Azji, Syrii, z Egiptu, z pó³nocy i zachodu Europy. A inni, goœcie - Grzegorz, krewny cesarzowej Teofanu, Notker, biskup
leodyjski, Abbon, opat Floriaku, Majol i Odilon, Jakub z Afryki i nieszczêsny, najnieszczêœliwszy na ziemi Filagatos... Grecy i Syrowie, S³owianie i Niemcy, Francuzi i W³osi. Wszyscy dostojni panowie œwiata, ksi¹¿êta i wielkomo¿ni dziedzice fortuny, w³adzy i szczêœcia.
Poszukiwacze ciszy i ubóstwa, marzenia w spokoju i badania swej duszy.
Wpoœród nich wszystkich jedna g³owa najwy¿ej wzniesiona, na obraz Soracte w niebosk³onie dalekim, ukaza³a siê w szybkim marzeniu.
Nilus!
Od wspomnienia tej twarzy uœmiech wyp³yn¹³ na wargi p¹tnika. A uœmiech ten by³ odpowiedzi¹ na pytanie Smêtka ¿eglarza.
Niebiañski uœmiech ten rozpali³ nowy podmuch wœciek³ego gniewu w przewoŸniku.
Wydrzeæ go jako ziele nienawistne!
Podeptaæ go jako ¿mijê jadowit¹!
Do dzie³a!
W natê¿onym spojrzeniu zawar³o siê pytanie:
„I có¿ Nilus? Przem¹drza³y Grek, doœwiadczony profesor, g³êboki sybaryta, przewiduj¹cy
abnegat? Azali¿ nie przedar³ siê za m³odu przez wszystkie arkana i tajemnice zbytku, rozwi¹z³oœci, rozpusty? Azali¿ nie pozna³ i nie zu¿y³ wszystkiego, co daje bogactwo, w³adza i przemoc? Czyli¿ nie wykwitem egoizmu, objawem subtelnej arystokracji, przenikliw¹ i ostro¿n¹
œwiadomoœci¹ œrodków przed³u¿enia ¿ycia na ziemi jest jego wyrzeczenie siê przesytu i zbytku, którym siê przejad³ i znudzi³, a poœlubienie m¹drego niedosytu i przezornej higieny? Có¿
jest wart jego wiekuisty spokój myœliciela, lingwisty i kaligrafa, jego niewzruszona obojêtnoœæ na burze œwiata w zaciszu pustelni - wobec skrytych mêczarni, straszliwych pop³ochów
i tortur wewnêtrznych „zbrodniarza” Filagatosa albo zamys³ów i pasyj Boles³awa Rudego?
Zimna jego dusza dba o siebie, o uratowanie, zbawienie samej siebie spoœród oceanu ludzkich ¿¹dz i udrêczeñ. Wch³onê³a w siebie niebiosa i ziemiê, siebie sam¹ ponad œwiat przenios³a i postawi³a na miejscu wszechœwiata. Nilus odwróci³ siê od ojcobójców, którym pasja
mi³oœæ i rozum wy¿ar³a, od tyranów, którzy nosz¹ w duszach dziedzictwo pradziadowskich
i ojcowskich zbrodni, od dzieciobójczyñ, które dŸwigaj¹ na w¹t³ych swych barkach gus³a plemion i straszliwoœæ wspomnienia uczynku wykonanego ich rêkoma przez stulecia ciemnoœci
- od zbrodniarzy, zdrajców, katów, którym dzie³a pope³nione odebra³y ostatniego towarzysza
i ostatniego przyjaciela: sen g³êboki. Nilus spokojnie zasypia w Panu, nic nie czuj¹c okrom
troski oko³o doskona³oœci swej duszy, okrom bezdusznego napawania siê swoj¹ cnot¹ ja³ow¹
i na nic nikomu nie zdatn¹.”
Przetar³ wêdrowiec d³oni¹ Ÿrenice:
„Jak¿e to? Nilus?”
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Starzec ów w izbie pustelniczej pod Bari, w cieniu odwiecznych dêbów Valla Luce? Dzban
wody i garœæ zesch³ej figi. Kamieñ w k¹cie izby jako poduszka pod g³owê. Uboga i znoszona
szmata jako odzie¿. Œwiête pismo tworzonych z trudem palimpsestów na starannie zatartych
rozpustnych utworach staro¿ytnych pisarzów. Poznanie siê, pozdrowienie, wejrzenie oczyma
w oczy, objêcie duszy przez duszê. Rozmowy czaruj¹ce nie o tym œwiecie, lecz o tamtym,
odnalezienie w sobie samych substancji anielskich i pobratanie siê ich, zaznajomienie do najg³êbszej iœcizny, a¿eby samowtór iœæ ku œwiat³u wiecznemu. Praca nieustanna, wytrwa³a,
w ka¿dej minucie z tym samym podejmowana mêstwem, a¿eby pokonaæ w sobie zwierzê,
rozpustnika, ³otra, zbójcê, okrucieñstwo, tyraniê, ¿¹dzê s³awy i na³óg dosytu. Wysi³ek wieczny, a¿eby wy³amaæ ze siebie istnoœæ inn¹, ponadzwierzêc¹ i ponadludzk¹, anielsk¹. Wysi³ek
wieczny, a¿eby byæ nieznanym, zapomnianym, byæ z dala od wszystkiego, co jest s³aw¹, byæ
pokornym, byæ cichym, byæ niczym, byæ sob¹ samym, byæ dobrym dla dobra, byæ uœmiechem
i w ³asce.
- O, mistrzu, o, bracie... - westchn¹³ aposto³ - ave atque vale...
Rozchyli³y siê po³acie nowocerkiewskich, jemlickich i leczkowskich lasów. Wielka rzeka,
wyrwawszy siê ze stromych swych brzegów poszarpanych w dzikie jary, p³ynê³a przebogat¹,
urodzajn¹ nizin¹, któr¹ sobie sama usu³a po spo³u z morsk¹ prac¹ sprzeciwu. Olbrzymie bia³odrzewa, wi¹zy, wierzby i brzozy zas³ania³y widok na nieobesz³e obszary traw i kwiecia,
ponad stawiskami i w b³otach miêdzy Nogaci¹ i Wis³¹ a miêdzy ramionami Wis³y i Mot³aw¹.
Gdy zaœ krypa przybi³a do rozdzia³u strumieni id¹cych na pó³noc, wschód i zachód, jako Stara Wis³a, Szkarpawa i Leniwka, przewoŸnik na zachód rud³o wykrêci³, w rozlewn¹ Leniwkê,
i cichaczem tej wody, sitami i trzcinami zaros³ym, obok Pastwy B¹sackiej i Krakowy a popod wzgórzyst¹ Mierzej¹, wysokich sosen, lip i buków pe³n¹, popycha³ statek wios³ami. Widaæ by³o na zachodzie i pó³nocy tej strony wzgórza wynios³e, ciemnym têgoborem okryte. Ku
tym to wy¿ynom skierowa³ wioœlarz sw¹ szkutê skrêciwszy w ³o¿ysko rzeki, któr¹ nazwa³
Mot³aw¹. Ciê¿ko pracuj¹c wios³ami posun¹³ siê pod wodê i w oddali na tle garbatych pagórków w wid³ach rzecznych ukaza³ strzechy, drewniane tyny, ostre p³oty i zamczyste brony grodziszcza, które Gdañskiem nazywa³.
Trzej wysiedli ze statku i min¹wszy ryback¹ osadê, miêdzy Wis³¹, Mot³aw¹ i Raduni¹ tam
i sam rozrzucon¹, poszli ku zaworom grodziska. Zamek sta³ na wynios³ych posadach, ze
wszech stron otoczony obronnymi œcianami, grubo glin¹ umocnionymi od do³u. G³êbokie
rowy spleœnia³¹ nape³nione wod¹ otacza³y oœcienie g³odowe, zwodzone mosty by³y podŸwigniête, a wrzeci¹dze olbrzymich dêbowych belek zaci¹gnione na brony potê¿ne. Przybysze
oznajmili siê stra¿om i wpuszczeni zostali. Znalaz³szy w gdañskiej warowni, od trzech lat
zdobytej przez króla Boles³awa polskiego, za³ogê wojskow¹, aposto³ z towarzyszami przeby³
tam czas niejaki.
G³osi³ w zamku i w rybackiej osadzie ewangeliê Chrystusa. Dowódca grodu, Zmys³ wojewoda z rodu ma³opolskich Gryfitów, da³ mu ¿o³nierzy, wioœlarzy i wielk¹ ³ódŸ, która bo¿ych
wêdrowców poza Raduniê, Mot³awê i Wis³ê na pe³ne morze wywioz³a. Rozwin¹wszy ¿agle
przez wiatr zachodni wydête, pop³ynêli we wschodni¹ stronê. Mknêli wzd³u¿ Mierzei Wiœlanej i Œwie¿ej, a noc¹ wyl¹dowali kêdyœ w kraju sambijskim, na po³udniowym cyplu Kuroñskiej Mierzei, dok¹d ju¿ nie siêga³o Boles³awa ramiê.
Z tego miejsca trzej samotnicy odes³ali z podziêk¹ statek polski i ca³¹ jego za³ogê, ¿o³nierzy
i flisów do gdañskiego grodziska. Zostali na piaszczystym wybrze¿u, sp³ukiwanym przez fale.
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Noc przepêdzili w pustkowiu, na owym l¹dzie nieznanym. Rankiem spostrzegli wioœlarza,
który ich by³ w dó³ Wis³y a¿ do Gdañska przeprawia³. Ten to ich przewióz³ sw¹ ³odzi¹ na
wyspê œni¹c¹ wœród drzew olbrzymich w ramionach ujœcia rzecznego.
Przywdziawszy strój swój biskupi aposto³ i dwaj towarzysze - Radzym, Bogusza - podeszli
do mieszkañ cz³owieczych.
Lecz skoro zako³atali we wrota osiedla, mieszkañcy t³umem wielkim wybiegli i wœród krzyku dzikiego precz ich pêdzili od proga. Jeden z nich, pogañski ofiarnik, uderzy³ biskupa
w plecy w³osiem i powali³ na ziemiê. Odszed³szy tedy z tej niegoœcinnej osady, przeprawili
siê na drugi brzeg rzeki i weszli na targowisko zwane Cholin. Tam jeden z mieszkañców zaprosi³ ich i do domu swego wprowadzi³. Na wieœæ o tym zgromadzi³a siê wielka liczba ludu
pruskiego natarczywie pytaj¹c:
- Kim byli? Sk¹d przyszli? Dlaczego wyl¹dowali w tej stronie?
Aposto³ przemawia³, a Bogusza t³umaczy³ na mowê tameczn¹, i¿ s¹ S³owianami, z ziemi
Polan przychodz¹, któr¹ Boles³aw dla Chrystusa pozyska³. Biskup jest s³ug¹ Tego, który ziemiê i niebo utworzy³. Przychodzi zaœ, a¿eby ich wyrwaæ z r¹k szatana.
Na te s³owa t³um podniós³ wielki krzyk, pe³en zniewag i bluŸnierstw. Wywijano maczugami
ponad g³ow¹ przychodniów, tupano nogami, bito pa³kami w ziemiê gro¿¹c œmierci¹, jeœli natychmiast tam, sk¹d przyszli, nie wróc¹.
Kunigas Cholinu przez usta Boguszy oœwiadczy³:
- My i ca³y nasz kraj mamy swoje prawo i jednym obyczajem ¿yjemy. Jeœli z poœpiechem nie
opuœcicie tej ziemi, zginiecie jutro, bo wy wed³ug innego prawa ¿yjecie.
Przynagleni rozkazem wodza i groŸbami t³uszczy weszli do ³odzi i wrócili na brzeg Œwie¿ej
Mierzei. W ci¹gu piêciu dni przebywali w pewnej okolicy, a na szósty dzieñ wczesnym rankiem odeszli stamt¹d, d¹¿¹c ku Gdañskowi, w stronê po³udniowo-zachodni¹. Oko³o po³udnia
wybrnêli z gêstego lasu i na polanie stanêli. Tam Radzym przede wszystkim odprawi³ nabo¿eñstwo, a biskup Wojciech przyj¹³ komuniê.
Z g³êbok¹ wewnêtrzn¹ radoœci¹ prze¿ywa³ wieczne mszy misterium. Zag³êbia³ siê w cud
wyrazów nigdy nie gasn¹cych, które obejmuj¹ - niby ramy, okowy i zawiasy - ¿ycie i œmieræ,
a miêdzy ¿yciem i œmierci¹ ukazuj¹ przeczysty, bia³y chleb mi³oœci. Tylekroæ prze¿yty obrzêd
mszy sta³ siê dlañ nowin¹ widzian¹ pierwszy raz, zas³yszan¹ teraz dopiero. Jak¿e mu by³o
w sercu radoœnie widzieæ oczyma œcie¿eczkê miêdzy ¿yciem a œmierci¹, szlak miêdzy tym
i tamtym œwiatem, który siê we mszy poœród mroków rysuje! Jak¿e niebiañsk¹ by³a pogoda
roztoczona nad wszemi s³owy, nad wewnêtrzn¹ zawartoœci¹ s³ów, nad spokojn¹ wiedz¹
w nich o œmierci! Ka¿dy dŸwiêk wezwañ z wy¿sza, który w stadach wilków, zbójców, zdrajców, têpicieli, oszustów i zbrodniarzy odnajduje tylko synów bo¿ych i braci anielskich, a w
cia³ach zmazanych krwi¹ i brudem odnajduje duszê, trafia³ na miejsce przeznaczone i budzi³
w sercu uczucie anielskie. Rozkaz podniesienia serc w górê zaiste podnosi³ serce do Boga.
Rozkaz zapalenia w sobie p³omyka modlitwy roznieca³ tak ¿arliw¹ i p³omienn¹, i¿ cia³o odpada³o z ducha na wzór szaty znoszonej i ciê¿kiej od brudu. Duch sam znajdowa³ miejsce
swe przed obliczem Boga, g³osz¹c ze dr¿eniem, z rozkosz¹ wiecznie now¹ i zachwycaj¹c¹: Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty!
Gdy kap³an Radzym podnosi³ kielich ofiary w górê, biskup klêcz¹cy za nim dozna³ z³udy niebiañskiej, która go nieziemsk¹ nape³ni³a radoœci¹. Zdawa³o mu siê, ¿e kielich ten wznosi siê
ponad drzewa wysokie i stare, ¿e dotyka nieprzezroczystych ob³oków i b³êkitu nieba. Co wiê45

cej - wyda³o mu siê - a doœwiadcza³ tego dotykalnym, fizycznym czuciem poderwania si³¹
tajn¹ nad ziemiê i podŸwignienia w powietrze - i¿ to ten umi³owany brat, w którego ¿y³ach
ojcowska S³awników krew p³ynie, choæ go innej matki wypiastowa³o ³ono - podnosi go niby
wino œwiêtego kielicha ofiary dr¿¹cymi rêkoma, wœród p³aczu i modlitwy trzyma wysoko i ¿e
go w niebiosa podaje. S³odko tak by³o le¿eæ w przestworze na dr¿¹cych a nieomylnych d³oniach braterskich, wysoko-wysoko, w niebiañskim zachwycie i prosiæ siê naj¿arliwsz¹ modlitw¹ u Boga nieœmiertelnego, aby go ju¿ odebra³ z tej ziemi, a¿eby go ju¿ przyj¹³ i wzi¹³
z braterskich r¹k omdla³ych i do swego ³ona przytuli³. Ko³ysa³o siê serce wzburzone na wzór
ga³êzi dêbowych, co sploty popl¹tanymi zwisa³y nad g³owami zwiastunów.
Poœrodku polany, na wzniesieniu ³agodnym sta³y dêby olbrzymie. Tysi¹coletnie ich pnie pokryte by³y bulwami naroœli, grubymi warstwy zestarza³ej kory o barwie œniedzi i sczernia³ego
br¹zu, g³êbokimi pêkniêciami, którêdy przez stulecia wody niebieskie sp³ywa³y ku ziemi,
i gzygzakami strzeleñ ongi piorunu. Wysoko w górze te niepomierne œniaty rozpada³y siê
w las wide³, ogromnych konarów, ga³êzi i niezliczonych wici. Wici te nie by³y jeszcze liœæmi
okryte.
Nogi cudzoziemców brodzi³y w g³êbokiej poœcieli takrocznego ulistowienia, w szelestnym
puchu barwy poz³ocistej, przetkanym mnóstwem ¿o³êdzi i zdrewnia³ych dêbianek.
Nie wiedzieli wys³annicy Koœcio³a, i¿ miejsce to, na którym mszê odprawiali, by³o uroczyskiem poœwiêconym bogom tego kraju! Na wzgórze to pod cieniem dêbów œwiêtych nie wolno by³o nikomu, a zw³aszcza cudzoziemcowi nogi postawiæ.
Po ukoñczeniu nabo¿eñstwa znu¿eni wielce posilali siê bulwiastymi korzeniami roœlin niektórych, przez wiosnê zbudzonych do ¿ycia, i smolnym p¹kowiem drzew rozkwitaj¹cych.
Potem w strudzeniu swym do snu siê uk³adli. Przytuleni do siebie, ogrzewaj¹c siê nawzajem
ciep³em cielesnym, a okrywaj¹c suchymi liœæmi od wiosennego ch³odu, twardo zasnêli.
A gdy najg³êbszy sen zwi¹za³ ich powieki, pos³yszy w sobie biskup niewymown¹ melodiê.
W lekkoskrzyd³ym marzeniu widzi przed sob¹ Smêtka przewoŸnika, jak o pieñ wielkiego
dêba oparty gra jako menestrel na piêciostrunnej normandzkiej wioli. Niezwyciê¿ona potêga
tej muzyki, najwy¿sza, najbardziej niezmo¿ona potêga ziemi, która na proch kruszy wolê tyrañskich mocarzy i uœmierza dzikoœæ niemych zwierz¹t, ogarnê³a serce. Wychynê³a z nicoœci,
rzekomo kwiat o têgim, przenikaj¹cym, subtelnym zapachu i koronie nigdy nie widzianej.
Bojownik bo¿y moc¹ wyæwiczon¹ swej ¿elaznej woli odtr¹ca³ od siebie melodiê i jej ubezw³adniaj¹c¹ woñ, która tak przemyœlnie a zarazem tak prosto wyjawia³a zapomniane skrytoœci, tkwi¹ce na pocz¹tku i we œrodku ¿ycia, wczoraj i dzisiaj.
Chwile dawne, w czasie zamierzch³e, zaginione i do cna przepad³e w niepamiêci, stawa³y siê
dzisiejszymi, o sile wyrazistoœci stokroæ wiêkszej, ni¿ j¹ wówczas posiada³y. Uczucia pogubione w dzieciñstwie, w m³odoœci, na czeskich po³ach, b³oniach i wzgórzach, w rodzinnym
domu, gdy jako ksi¹¿ê na czternastu ¿upach, w pañstwie udzielnym, jako m³odzieniec anielskiej piêknoœci hasa³ w orszaku rycerzy - w Magdeburgu pod okiem Otryka, w towarzystwie
Thietmara i Bruna - w obczyŸnie dalekiej, gdy jako w³óczêga ubogi bieg³ boso w œwiat - dogoni³y go i teraz oto odnalaz³y. Widoki miejsc niegdy oku mi³ych, rodzone i obce, ponure i radosne, uœmiechy œwiête i bestialskie b³yski oczu dzikich - sk¹dœ, z pradawna powiewy wioœnianych wietrzyków, zapachy rokicin s³oñcem przygrzanych, zió³ rezedy - têsknoty i po¿¹dania, które ju¿ w otch³añ wsi¹k³y i nicoœci¹ siê sta³y - rzeczy-sny - widzenia wypadków bezbarwne, d³ugie smugi - rzuty m³odocianej imaginacji i popêdy woli, zamurowane na za46

wsze w sylogizmach doœwiadczonej cnoty i niez³omnego rozumu - wszystko dawne, rozpierzch³e, lotne, wietrzne, czego s³owo nie wyrazi - zawrza³o w g³êbiach duszy niby ukrop na
ogniu. Sta³o siê nowe, godne ¿alu. I to nawet - o dziwna si³o! - co by³o niegdyœ boleœci¹ ponad miarê. Przemoc tyranów ociekaj¹cych krwi¹ ofiar i zawziêtych w œlepym uporze, przemoc t³umu bardziej zaciek³ego w swym zwierzêcym obyczaju ni¿ sama w³adców tyrania krew braci i rodziny pod mieczami i ostrzem toporów - poni¿enia, groŸby, ur¹gowiska, wypêdzenie z ojczyzny, przymus do wiekuistej po œwiecie wêdrówki...
Wêdrówki dalekie krain¹ Czech, Germanii, polami s³odkiej Francji do Dijon, po bratni¹ duszê z dalekiej Brytanii, Astryka-Anastazego - do cichego w Tours grobu œwiêtego Marcina,
który nawet diab³u gotów by³ odpuœciæ winy - do œwiêtego Dionizego w Pary¿u, do relikwij
œwiêtego Benedykta we Floriaku - dolinami gór i b³oniami Italii do Rzymu, do Monte Cassino i Valla Luce - równinami Pannonii, lasami Polski... Kêdy¿ jest koniec tej ziemi drzew,
traw, rzek i pustkowia?
Szukanie, wieczne szukanie. Nieustanne, nieustanne szukanie.
W g³êbi ciemnych bazylik o wnêtrzu czarnoz³otym, pe³nym stoj¹cych anio³ów - w izbach
dostojnych abnegatów, gdzie nie ma nic oprócz wilgotnego muru i wyklêczanych desek pod³ogi - na stromych stopniach tronu cesarza - na wysokich stopniach siedziska papie¿a w zamkach dzikich, skrytobójczych królów, którzy po uczcie zasypiaj¹ spokojnie nad piwnicami pe³nymi ryku jeñców ich, wspó³zawodników z wy³upionymi oczami - w norach barbarzyñców - w obozowiskach wojowników okutych w ¿elazo - wœród zwierz¹t i zwierzêtom
podobnych osadników w nieobesz³ej puszczy.
Zaniós³ siê wy¿ej, wy¿ej trójdŸwiêk wioli. Sta³ siê wymyœlny, niespodziany w swych drogach,
niezrównanie piêkny, okrutnie rozkazuj¹cy. Ogarn¹³ sob¹ wszystkê s³aboœæ duszy, bezsilnoœæ
serca, marzenia nie otamowiane wol¹. Pyta³ siê jak g³os cz³owieczy, vox humana, jak nieub³agany inkwizytor:
„Wêdrowcze, có¿ masz w rêku? Có¿eœ osi¹gn¹³? - Podró¿niku, szukaj¹cy niebios na ziemi,
czy¿eœ je znalaz³?”
Upad³a przed tym g³osem boleœæ steranego cz³owieka, skar¿¹c siê w pora¿ce swojej:
„Nic nie mam, o okrutniku. Nagi jestem i zewsz¹d wygnany. Nie mog³em na ziemi odszukaæ
Boga. Wiêc ju¿ chcê odejœæ do Boga w niebie”.
Opuœci³ siê wtedy ton wioli nisko-nisko. Zaœmia³ siê chichotem przeraŸliwym. Sta³ d³ugo nad
powalonym cz³owiekiem ów œmiech przeszywaj¹cy ziemiê, niebiosa i otch³anie.
A gdy przebrzmia³ ostatni z jego ³oskotów, odmieni siê melodia. Widaæ poprzez ni¹ pola z³otym zbo¿em zaros³e kêdyœ nad strumieniem ¯urinem, kêdyœ w pobli¿u góry Osek. To jedno
jedyne istot¹ rzeczy by³o. Tam, za dzieciêcych dni. Wszystko inne - ciemnoœci dziedzina. Tam
tylko s³oñce œwieci, d¹browy rozbrzmiewaj¹ od œpiewu ptaków, œmiej¹ siê ludzie. Tam tylko
wre prawdziwy odg³os pracy, gwa³t ¿ycia i widaæ cel wszystkiego. Wesele m³odoœci, radoœæ
si³ w rozkwicie wionie z roztwartych okien parnych izb, gdzie siê wino przelewa, sk¹d s³ychaæ krzyki potê¿nych mêskich gardzieli i œmiech radosny kobiecy. Swawolna piosenka wyfruwa przez okno uchylone. Œmiej¹ siê do rozpuku szumne, weso³e g³osy z posêpnego przechodnia, co czym prêdzej uchodzi w sw¹ dal wiekuist¹ d¹¿¹c do Boga.
Ach - wysun¹³ siê oto z przegubów, ze skrêtów, wzlotów i zni¿eñ, ze œciskaj¹cych serce side³
muzyki tej kszta³t dziewczêcy. Nadobne niebieskie oczy wpatruj¹ siê z g³êbokoœci snu w oczy
wygas³e, w oczy wyp³akane nad nêdz¹ œwiata, w oczy, co otch³añ niebios wci¹gn¹æ w siebie
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zachcia³y. Pytaj¹ siê o coœci nienasycenie ciekawego, jak wonczas na kwietnym, czeskim b³oniu, nad po³yskuj¹c¹, nad tamt¹, nad jedyn¹ wod¹. Osuwa siê z ramion tkanina bia³a, opada
z bioder suknia i nagi kszta³t siê przybli¿a.
„Ty¿eœ to, ksi¹¿ê mój, jasny paniczu? - szepc¹ usta karminowe. - Dok¹d¿eœ odszed³ z naszych
nad Cydlin¹ pagórków? Czemu¿eœ nie chcia³ usteczek mych, pieszczot, na którem ciemnymi
nocami czeka³a? Pamiêtasz uœmiech mój, mój maleñki uœmieszek radosny, dla ciebie jedynego w ³oskotach serca wypiastowany?”
Nadaremnie czerwone zawieraæ powieki! Obraz uœmiechu zab³¹kanego na tamte usta ró¿ane,
po³ysk jasnych warkoczy, które promieñ wiosennego s³oñca oz³oci³ - w g³êbinie oczu trwa,
w ¿y³ach wraz ze krwi¹ p³ynie. Na falach rozkoszy muzycznej wciela siê w piersi ¿ywy,
dziewczêcy g³os. Radoœæ podŸwignê³a ku widzeniu ramiona.
- OdejdŸ ode mnie! - prosz¹ siê usta spieczone. - Jestem nieszczêœliwy wêdrowiec, do innego
id¹cy œwiata, gdzie Bóg prawdy mojej przebywa. Jestem tu³acz samotny, szukaj¹cy œmierci
w Chrystusie.
„Czemuœ miê nie chcia³, w³adaczu m³ody, najpiêkniejszy z królewi¹t ziemi?”
- Szuka³em na œwiecie i nie mog³em znaleŸæ zbawienia œwiata. Chcia³em rodzaj ludzki ramiony swymi podŸwign¹æ ku niebu. Chcia³em królestwo Boga wiecznego œci¹gn¹æ na ziemiê i wœród plemion ludzkich osadziæ.
„Ach! - westchn¹³ czaruj¹cy cieñ. - Patrza³am tylekroæ spod czarnego dachu mego rodzica,
gdyœ szed³ zadumany nad brzegiem wody. Patrza³am poprzez strumienie ³ez, kiedyœ na swym
czarnym rumaku odje¿d¿a³. Kocha³am ciê a¿ do szaleñstwa. Ile¿ to razy bieg³am po œladach
twych stóp w woniej¹ce zagaja, ile¿ to razy szuka³am ciê, ¿eby tobie jedynemu oddaæ wszystek mój czar, gor¹c¹ nagoœæ mego cia³a, nienasycon¹ moj¹ rozpustê, któr¹ dla ciebie jedynego ciemnymi nocami wyœni³am. Odszed³eœ, mnichu, w niebo zapatrzony!”
Zobaczy³ znowu najtajniejsze piek³o swoje - dobrze radosne nad Cydlin¹, wyœnion¹ tylekroæ,
nie istniej¹c¹ ju¿ na ziemi - ziemiê szczêœliw¹. Wzdycha³y tam lepkie wiosenne listeczki
brzóz i blade pêdy ja³owca pogania³y do rozkoszy nagie cia³o. M³odociana p³awina kaliny, co
na œwiat z macierzystej ³odygi wybieg³a i jaœnia³a w b³êkicie niebios, w zapachu konwalii,
p³awi³a siê powolnie w tañcu ³agodnym - ni to dziewica niesplamiona mêskim pog³askaniem,
odpinaj¹ca pierwszy raz sprz¹czki szaty przed namiêtnym wejrzeniem. Tam to ponownie szli
razem po niezapomnianych przenigdy, po wyœnionych kamieniach zbocza góry w tajnik nawis³ych ga³êzi, w mi³osn¹ sieñ poziomkami i nakrapianym kosaæcem sadzon¹.
- Odszed³em! - krzycza³ co w piersiach tchu. - Musia³em wyst¹piæ przeciwko zag³adzie rodu
ludzkiego. Szatan wyst¹pi³ przeciwko Bogu. Antychryst szed³ na zniszczenie papiestwa i cesarstwa. Koniec œwiata by³ bliski. Któ¿ mia³ podj¹æ obronê Ukrzy¿owanego? Któ¿ mia³ zas³oniæ sob¹ nieszczêœliwych? Kto mia³ odkupiæ niewinnych? Oto ja sam, którym tysi¹colecie
ludzkoœci na barkach dŸwiga³. Czyli¿em móg³ dopuœciæ, a¿eby szatan zwyciê¿y³?
Zabrzmia³a nagle tonika tajna, inna, nieznana, zasadnicza, podstawowa, a przy³¹czy³y siê do
niej dŸwiêki ró¿norodne, brzmi¹ce wraz z nieopisan¹ potêg¹. Horror, groza, strach - wywinê³y siê z piêciu strun wioli. Boleœæ, furia, sza³ - runê³y jakby zjuszone plemiona na plemiona
w walce œmiertelnej. Wœciek³oœæ, zemsta, morderstwo, po¿oga, zwierzêcy gwa³t, zdrada, podstêp, okrucieñstwo - wypad³y na s³uchacza z tych strasznych piêciu strun. Tryumf dzikiej i œlepej si³y bydlêcej zatr¹bi³ ponad jêkiem - „umieram, umieram!” - ponad p³aczem kobiecym
i lamentem krzykliwym maleñkich dzieci. Naspa³ siê i ockn¹³ ze snu aposto³. Podniós³ g³o48

wê. Nas³uchiwa³. Usta³a ju¿ melodia przez wiolê wydana, lecz trwa³ rozruch duszy dzia³aj¹cy wewnêtrznie, a ¿ywiej ni¿ muzyka sama. Myœli i czucia by³y rozpierzch³e a ostre, jakby
cudze, wtr¹cone do g³êbi przemoc¹. Mo¿na by rzec, i¿ zewnêtrznoœæ muzyki sta³a siê duszy
wewnêtrznym muzyckim dr¿eniem. Tajemnica wp³ywu muzyki by³a jakby smyczkiem przebiegaj¹cym po duszy ni to po strunach. A dla tej muzyki samej duszy wszystko siê sta³o oczywiste i bliskie. Potêga z³ego ukaza³a siê przed oczyma w ca³ej ohydzie. Zimny mróz rozs¹dku zwarzy³ wszystkie samoistne czucia. Twardy egoizm patrza³ g³êboko i chytrze w ka¿dy
¿ycia uczynek. Odgiê³a siê w³odycza pycha jakoby kuma ¿elazna, raz na zawsze zaklepana
m³otem woli.
„Czemu¿em to ja, czemu, nie zosta³ ksiêciem na Lubice? Gdzie¿eœ jest, czarny mój koniu?
Czemu¿em siê nie pomœci³ nad Wrszowcami, chocia¿ od roku krew braci za mn¹ siê dymi?
Czemu nie wypêdzi³em zbójów tych z naszego ksiêstwa, ja, syn ksiêcia i wnuk ksiê¿niczki
bawarskiej?
Czemu¿ nie szed³em z przem¹drza³ym Gerbertem ku stopniom papieskiego tronu, lecz szed³em samotn¹ œcie¿k¹ Nilusa i Brunona?
Czemu¿em siê nie sta³ zausznikiem i pochlebc¹ Ottona cesarza, lecz ucieka³em przed jego
³ask¹?
Czemu¿em nie poszed³ w œlad Sobiebora i nie rz¹dzê dusz¹ polskiego wodza, lecz uciekam
przed jego ³ask¹?
Czemu¿em nie szed³ z Krescencjuszami, a¿eby zepchn¹æ Ottona z Rzymu na zawsze i zasi¹œæ
na tronie Jana XVI?
Czemu¿em nie zosta³ na Awentynie, lecz tu siê tu³am w tych borach bez granic?
Lecz có¿ bym czyni³ na Awentynie, gdybym tam by³ na nowo? Có¿em tam czyni³? Azali¿ nie
by³y to czyny szalonego?
Spieszyæ do spe³niania cudzych rozkazów, jak inny spieszy do uczty? Im podlejsza pos³uga,
tym j¹ radoœniej wykonywaæ? Tygodniami z najwiêksz¹ starannoœci¹ kuchnie czyœciæ, miski
i naczynie zmywaæ, ni to kuchcik za wszelk¹ kuchenn¹ pos³ug¹ biegaæ, wodê dla braci wyci¹gaæ o œwicie, nim siê ocknêli, i do celek z cicha zanosiæ? Wieczorem, rano, w po³udnie
ciê¿kie wiadra dŸwigaæ do sto³u? Wypraszaæ u opata ³askê s³u¿enia ca³ej spo³ecznoœci zakonnej rano, w po³udnie, wieczorem? Tak dalece nie pozwalaæ sobie na w³asn¹ myœl, tak dalece
nie mieæ w³asnego czucia, i¿ publicznie g³oœno najtajniejsze skrytoœci prze³o¿onym wyjawiaæ? Za jedyn¹ czynnoœæ ducha poczytywaæ rozwa¿anie istoty cnót i grzechów? Podk³adaæ
pod dom duszy swej fundament takiej pokory, i¿ poza ni¹ nic ju¿ nie by³o prócz pustki i rumowisk? A zaœ na dworze cesarza w Rzymie, w Moguncji?
Od odŸwiernego do rozkazodawcy wszystkim, gdy posnêli, obuwie zb³ocone myæ wod¹,
a oczyszczone z brudu stawiaæ niepostrze¿enie na miejscu?
Zamiast iœæ drog¹ przezornego Gerberta, a¿eby w m³odzieñcu budzie d¹¿enia cesarskie, podniecaæ ¿¹dzê i dumê zaw³adniêcia i rz¹dzenia œwiatem - dniem i noc¹ z nim przebywaj¹c jako
towarzysz nieodstêpny i najdro¿szy na zamkach i w pa³acach, w podziemiach bazyliki œwiêtego Klemensa noce i dnie trawi¹c na czuwaniach, uczyæ go jedynie swojej w³asnej pokory
i wyrzeczenia siê dóbr tego œwiata?
Zamiast podniety do skupienia w sobie potêgi, mocy, zamiast rozpalania w nim greckiej ambicji i rzymskiej pasji, zaszczepiaæ mu cnoty m¹droœci, sprawiedliwoœci, mêstwa i wstrzemiêŸliwoœci, cztery kwiaty duszy zakonnika?
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Kochaj¹c g³êboko tego czaruj¹cego m³odzieñca, budziæ w nim s³odkimi s³owy mi³oœæ nie
œwiata, ojczyzny, wznios³ych czynów w ojczyŸnie, lecz jedynie mi³oœæ ojczyzny niebieskiej?
Dniem-li, noc¹-li, gdy rzesza ludu dobijaj¹ca siê doñ da³a przystêp, œwi¹tobliwymi rozmowami osaczaæ go, ¿eby sobie cesarstwa i w³adztwa nie mia³ za nic wielkiego, ¿eby wci¹¿ pamiêta³, jak œmiertelnym jest cz³owiek, jak nawet najpotê¿niejszy i najpiêkniejszy w proch siê
zamieni, bêdzie zgnilizn¹ i jad³em robaków?
Nauczaæ go szerokimi i niezbitymi wywody, i¿ powinien, tak wysokie krzes³o zajmuj¹c, zostaæ ubogich i sierot ojcem, wdów opiekunem, baæ siê Boga jako rozwa¿nego i sprawiedliwego sêdzi, mi³owaæ Go jako dobrotliwego win przebaczyciela i bacznie patrzeæ, jak ciasna
droga wiedzie do ¿ywota wiecznego?
Upominaæ bez koñca tego drogiego syna, ¿eby wzgardzi³ dobrami doczesnego ¿ywota
i pragn¹³ wiecznoœci, szuka³ tego jedynie, co nie przemija - nie pok³ada³ ufnoœci w rzeczach
tutejszych i przemijaj¹cych?...”
Jak od naciœniêcia palcem struna wioli skraca siê, a dŸwiêk z niej wydobyty staje siê wy¿szym, tak samo od nacisku tego wewnêtrznego wzburzenia myœli z³owieszcze na szczyt swój
wybieg³y. Spojrzenie zuchwa³e objê³o najdalszy horyzont. „Czyli¿ to nie duma przygna³a miê
tutaj? Czyli¿ nie ¿¹dza wyniesienia siê ponad Otryka, Adalberta, Brunona, Romualda, ponad
Lwa, Jana Kampaninosa, Jana Kanaparego, Strata, Jakuba z Afryki, ponad Nilusa, ponad
œwiêtego Aleksego?
Czyli¿ nie postanowienie wewnêtrzne zaæmienia ich wszystkich kaza³o mi wybraæ œmieræ
jako cel a opowiadanie ewangelii jako œrodek?
Biada mi dla wynios³oœci mej!”
Jêkn¹³ nieszczêœliwy, twarz¹ upadaj¹c na ziemiê. Bezmiernoœæ klêski przygniot³a jego duszê.
Lêk wobec tryumfu szatana krople potu wyci¹gn¹³ na czo³o. Pow³oka cielesna zadr¿a³a staj¹c
siê bezsiln¹ jako ³achman. Dusza stanê³a w pró¿ni, wylêk³a i sama jedna, zewsz¹d wygoniona, jako ¿ebrak psami wyszczuty z op³otków ludzkich w okrucieñstwo pól zimy. Z upadku
krzyk ludzki aposto³a ocuci³. Zaiste - radosne obudzi³ w piersiach echo. Nadbieg³ wielki t³um
nios¹c oszczepy, ko³y i kamienie. Otoczyli ze snu zbudzonych wielkim koliskiem. Kap³an
pogañski, którego brata zabili byli na wojnie Polacy, nadbieg³ pierwszy i stan¹³ na czele poœcigu. Na jego skinienie t³um zwi¹za³ aposto³a i jego towarzyszów. Poprowadzono ich na
przyleg³e wzgórze.
W chwili tej spokój g³êboki wróci³ siê do duszy. Wielkie mêstwo, owoc dojrza³y cnót uprawianych w ci¹gu ¿ycia d³ugiego, ocknê³o siê z omdlenia. Uspokoi³o siê serce. Radoœæ prosta,
mocna i górna rozeœmia³a siê w piersiach, a uniesienie nieopisane zamieszka³o w ciele. Gdy¿
w cia³o postronkami zwi¹zane wstêpowa³ Chrystus Pan krocz¹cy na górê œmierci. S³owo pozdrowienia, politowania i pocieszenia, s³owo modlitwy do Jedynego Wspó³brata w przestrzeniach i w wiecznoœci wype³z³o na wargi.
Rzeczywistoœci¹ sta³ siê sen ¿ycia ca³ego.
Wojciech sta³ siê Chrystusem wisz¹cym na krzy¿u.
Us³ysza³ g³os:
- Nie bój siê!
- Daj mi byæ Tob¹ samym, a Ty b¹dŸ samym mn¹. Ozwie siê œwiête echo:
- Amen.
W t³umie miotaj¹cym grudy ziemi i piasek aposto³ dojrza³ oczy Smêtka przewoŸnika.
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Zrozumia³. Oczy tamtego nape³ni³a niepewnoœæ, rozczarowanie, smêt, albowiem nie by³o bo
jego zwyciêstwo.
Krzyk ludzki stawa³ siê coraz bardziej nienawistny. Twarze by³y zziajane, ¿¹dne zemsty. Byli
to mo¿e potomkowie tych Jutów, co, na ³odziach bersekierów przybywszy w te strony, spalili
swe statki, a¿eby nie by³o na czym w strony dzikie powracaæ. Byli mo¿e przychodniami
z puszcz Wschodu...
Kap³an pogañski pierwszy zaciosanym oszczepem uderzy³.
Za ofiarnikiem inni cisnêli ciê¿kie w³ócznie, ¿erdzie przy-wleczone z daleka.
Siedem ran straszliwych poniós³szy, aposto³ œmiertelny sen przyj¹³ pod ciosami. T³um por¹ba³ na czêœci jego cia³o. Czêœci rzuci³ do wody. G³owê odr¹ban¹ na ¿erdzi zatkniêto.
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LOS ZBIGNIEWA
W³odzis³awowic Zbigniew - serce zdradzieckie - w pustej komnacie p³ockiego zamku b³¹ka³
siê od okna do okna. G³ownie sosnowe tla³y w wielkim kominie. Œwiat³o z otworów okiennych wpadaj¹ce poprzez b³ony ze skóry baraniej, napojonej t³ustoœci¹, ledwie o dniu œwiadczy³o. Tyle¿ co œwiat³a ta izba, mia³o w sobie ludzkiego wesela zdradzieckie serce ksi¹¿êcia.
Niedawno W³odzis³awowic straci³ by³ syna jednorodzonego. W œlad za t¹ klêsk¹ spad³y nañ
inne t³umem, zastêpem. Daremne siê sta³y intrygi i podszczuwania zasiewane wœród Niemców, Czechów, Pomorzan. Daremnie pali³y siê i obraca³y w perzynê bogate grody, konali
ch³opi, przeklinali starcy, jêcza³y uprowadzone kobiety i nadaremnie poginê³y dzieci mieczem
przeciête, spis¹ przebite.
Daremnie!
Tryumfowa³ „¯uraw” Boles³awów.
Teraz z obozów czeskiego W³adys³awa, który jedynow³adzcy krakowskiemu wrogiem byæ
przesta³, Zbigniew - brat-wróg - zwróci³ siê do ojczyzny z dobrej woli i upad³ do nóg wrogowi-bratu.
- ZapogódŸwa siê, bracie! - wy szlocha³.
I z krzywej gêby wroga-brata uœmiechnê³o siê doñ odpuszczenie.
Samotny skazaniec siedzia³ oto w p³ockim zamczysku.
Syna wspomina³.
Wspomina³ szalone swe dzieje.
Przyk³ada³ dzieñ druta i noc w noc szalone swe dzieje, uczynki pe³ne ¿¹dzy nigdy me sytej
i pe³ne poczucia krzywdy, wieczyœcie w piersiach niegaszonego wapna - przyk³ada³ wynios³e
swoje zamys³y do tej pora¿ki zdradzieckiej, wci¹¿ okrucieñstwem ciosu jednako zdumiewaj¹cej g³upotê zamys³ów, do klêski tej ponad wszystkie i wszystko: - utraty jedynego.
Uczynki, grzmotowi podobne, zawali³y siê w ciszê pustego miejsca, co tkwi³o teraz przed
oczyma zawsze i otwiera³o siê wszêdzie, w myœlach, w czuciach, w popêdach, w na³ogach: puste miejsce po synu.
Obojêtny siê sta³ gwa³t podniety, têsknota do zgie³ku bitwy, do zapachu perzyny p³on¹cych
brata warowni, do krzyku jego ludzi ra¿onych ¿elazem - i obojêtny siê sta³ sam sen o nowych
wybiegach.
Cichego synowskiego p³aczu po nocy nic nie mog³o zag³uszyæ.
Nie zag³uszy³by go krzyk wszystkich synów cz³owieczych, gdyby ich w ca³ym œwiecie do
nogi wyr¹baæ, od We³tawy po Jasmund i od Solawy po Dniepr u koñca œwiata.
Na miejscu takiego krzyku, gdyby go wydrzeæ z nicoœci, znowu by ta sama pustka zaleg³a.
Nicoœæ by³a w tym miejscu, gdzie przebywa³ czaruj¹cy królowie, obdarzony wszystkim nad
miarê, czym niebiosa obdarzyæ mog¹ œmiertelnych, zapowiedŸ wznios³a króla Polanów. Œlady
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jedynie po nim przetrwa³y to tu, to tam, smutne œwiadectwa, ¿e w istocie bytowa³ na ziemi,
potwierdzenie, ¿e niew¹tpliwie tam i sam przeszed³ - i dowody, ¿e go ju¿ nie ma.
A œlady nie prowadzi³y nigdzie, sz³y wstecz, coraz mniejsze ukazuj¹c stopy - kr¹¿y³y wokó³,
wraca³y do tego samego miejsca, sk¹d wysz³y, do miejsca, gdzie by³a pustka. Ucisk jak góra
nieudŸwigniona le¿a³ na sercu i rzekê tajnych ³ez wyciska³.
A rzeka ta poprzez pustkê w nicoœæ swoj¹ p³ynê³a. Nie dawa³o pociechy le¿enie krzy¿em u œwiêtej
w GnieŸnie trumny i wylewanie tylu niemêskich ³ez, i¿ od nich woko³o kamienie wilgotnia³y. Daremne by³y mod³y i b³agania, ¿eby mêczennik przywiód³ od Krysta, ¿eby na krótkie mgnienie Ÿrenicy pokaza³ synowe oczy, w³osy, rêce i ostatni uœmiech ¿a³osny. Nie dawa³y pociechy zaklinania potajemne i wzdychanie sekretne do Tryg³awa, którego z³oty kloc widzia³y w³asne oczy w Szczecinie.
Na nic by³y zaklêcia do w³adcy, o którym zapewniali wró¿bici, i¿ trzema pañstwami w³ada: niebieskim, ziemskim, podziemnym - a¿eby za¿¹da³, czego tylko chce, za wyprowadzenie syna na jedno
mgnienie Ÿrenicy z podziemnego pañstwa w to ludzkie ¿ycie, poprzed ojca Ÿrenice. Nêdzn¹ sta³a siê
ziemia podw³adna. Ja³owe by³y ksiêstwa z ich powiatami. Puste siê sta³y niebiosa.
Krok zleniwia³y o grube œciany zamczyska ³oskotem ko³ata³. Sen odlecia³ od powiek. Jad³o
siê umyka³o od gêby. Kielich sta³ siê obmierz³y dla wargi. S³awa œmieszn¹ siê sta³a dla serca.
Czyn ohydny siê sta³ dla ramienia.
Miecz wiekuiœcie krwi ¿¹dny, przedostatni towarzysz, odpad³ od boku i w pogardzie zalega³.
Ostatni jeno towarzysz - nêdzny szloch - pobratymstwa dochowa³.
Zatrzyma³ siê ksi¹¿ê w swej b³êdnej drodze i szatañskie przekleñstwo cisn¹³ w sw¹ dolê.
Komornik z cicha zako³ata³ we drzwi pañskiego pokoju. Wst¹pi³ za próg, bij¹c czo³em.
Oznajmi³, i¿ stoi w przedsionku w³óczêga z lir¹, wêdruj¹cy od sio³a do sio³a, od grodu do
grodu, od zamku do zamku. Chwali siê, i¿ prastare powieœci wyœpiewaæ umie.
Skin¹³ w³adca, ¿eby go wpuœciæ. Wszed³ pieœniarz.
Czo³em przed synem W³odzis³awowym uderzy³. Chodaki jego py³em goœciñców zasute. £yko
lipowe w¿ar³o siê w goleñ sczernia³¹: Stara opoñcza sp³owia³a na s³otach i wichrze. W³osy
wype³z³y od mrozu i s³oñca letniego po¿arów. Oczy jego w dal patrz¹, nieprzejrzane jako b³ony okienne. Spyta królowie:
- Z jakiegoœ kraju?
- Ze œwiata - rzecze.
- A dok¹d idziesz?
- W œwiat.
- Czyjeœ poddany?
- Niczyj.
- Któ¿eœ ty jest, w³óczêgo?
- Wieszcz.
Ksi¹¿ê przysiad³ na skórach jelenich i ³osich, stosem w rogu izby zas³anych. Da³ wieszczbiarzowi znak, ¿eby gêdzi³.
Tamten lirê do lewego boku przycisn¹³, nastroi³, zakrêci³ korbê drewnian¹ i j¹³ palcami po
oœmiu trzpieniach przebiegaæ.
Zaœpiewa³ ponuremu ksi¹¿êciu klechdê poddymn¹, sielsk¹, gminn¹, baœñ p¹tnicê:
- By³ - wierê - za wysokimi górami, za borami, za lasami, za siedmi¹ jezior, za siedmi¹ rzek
wielki w swojej dziedzinie, chrobry na wroga, jedynow³adny w³adacz. W któr¹kolwiek stro53

nê poskoczy jego bojowy koñ, wszêdy mowa z jednego Ÿród³a w odmienne strugi p³yn¹ca
o jego ucho uderza. Po nadjezierzu i po nadrzeczu, w wielkogórach i za górami, w g³êbokich
borach, na wydmuchach, w kujawach, w polanach, w pustaciach, w moczarach i nad wielk¹
morza wod¹ - wszêdy mu siê œciele w³asna dziedzina.
Jeœli wiosna rozpostrze na jego szlaku topiele, w których po grzywê szczeroz³otem przeplatan¹ bojowy ogier zapada, a gêste lasy zakurz¹ siê gnuœnym tumanem, to wnet têga zima pod
z³ote konia podkowy - lodowe ponad g³êbin¹ mosty wykowa i z twardej grudy nad niezbrodzonym oparzeliskiem dŸwiêcz¹c¹ drogê zbuduje, ¿eby móg³ iœæ jastrzêbiooki w swoj¹
w³asn¹, jemu tylko jednemu wiadom¹ dal. Bo na niemieckiego idzie cesarza - rzekê Solawê
pêdzi przep³ywaæ - w Magdeburg polsk¹ strza³ê wyrzuciæ!
Jednaka wszêdzie podp³otna ró¿a przy pylnych kolejach dro¿yn wita go w lecie - i modr¹
smug¹ len wœród traw nadobnych jego rozkochane oczy pozdrawia, kiedy w zaraniu lat zd¹¿a zimne Kaszuby z Bia³¹ Chrobacj¹ pobrataæ.
Z³ota wywielga, œpiewna boguwola, przekorna zofija jednako siê ponad Wis³¹ i ponad Odr¹,
i ponad Bugiem jego lœni¹cej zbroi dziwuje - a kuku³ka w radosnej wiosny godzinie szczêœcie
mu wró¿y, gdy wzd³u¿ bystrego Wagu w krasnej s³owackiej dolinie sadzi na przedzie chor¹gwi.
Kazubek z sosnowej kory, czarnej albo rumianej jagody pe³en, bia³ow³ose ³u¿yckie pacholê
do strzemion mu niesie - dzban gliniany zimnej wody ze zdroju w ciê¿ki czas, gdy wroga
pêdzi z ziemi Dziadoszan, zalêknione dziewczê na klêczkach poda.
Gdziekolwiek têtent jego pêdz¹cego rumaka zahuczy, ta sama wszêdy zostaje wieœæ: têdy
przelata³ w swym z³otym sz³omie - tu konia poi³ - tam siê o drogê zapyta³ - tu lud pozdrowi³
wielki od Niemców obroñca. Na czeskim b³oniu, w ruskiej równinie, w suchej sosnowej nad
Narwi¹ kniei, w w¹wozach ponadwiœlanych i na wzniesieniach, zza których wielka pustka
morza sinieje - b³yszczy jego miecz, zaganiaj¹cy w naród potê¿ny pastuchów i oraczów,
a warczy obuch topora zbijaj¹cy z bezwoli niewolników mocarstwo.
W jego to rêkach ¿elaznych wszystka Wis³a od pierwszej do ostatniej fali wody swoje przelewa.
Od jego spojrzeñ morze siê burzy.
Do kopyt jego bieguna pos³usznie id¹ wody zza œwiata.
£oskot po œcianach kamiennych gór siê obija, gdy zastêp jego dru¿yny w poprzek dolinami
cwa³uje.
S³awa jego o tron cesarza uderza.
Cesarz-pacholê zstêpuje z tronu i bosymi nogami przybywa do jego w³adztwa w ziemi dalekiej.
Pokochali siê obaj z cesarzem.
I mówi cesarz - „Cud œwiata”:
- Ciebie uczyniê cesarzem po sobie, umi³owany...
Lecz odszed³ tamten z niemieckiej ziemi.
Gdy nowy cesarz zasiad³ na tronie, spojrzeli sobie obadwaj w Ÿrenice.
Skoro ksi¹¿ê sklawañskie spêdzi ze stolca czeskiego Rudego tyrana i sam na stolcu zasi¹dzie, rzuci nañ cesarz przekleñstwo.
Wymknê³a mu siê sposobnoœæ szczucia Czecha na Polanina, w³adania ich nienawiœci¹, têpienia S³owian przez S³owian. Jeden nad nimi wszystkimi!
Miecznik pokorny, co w procesji cesarskiej wielki koncerz przed majestatem piastowa³, mia³¿eby œmia³oœæ wszystkie ludy pokrewne zas³oniæ mieczem zdradziecko zwróconym i nastawionym bezczelnie, ludy znad £aby, znad We³tawy, znad Wis³y, ludy z wysp i znad morza?
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Skoro cesarz swe poddane zgromadzi, nastawi Czechy, najmie Lutyki i znad Warty wyruszy,
polañski w³adca do boju nie staje.
Scytyjskim obyczajem w lasy siê cofa.
W b³otach siê czai, zza drzew odwiecznych na drogi zwalonych, spoza zasieków w g³êbokim
boru, z w¹skich grobli na b³otach, z zasadzki u brodów tysi¹czne wypuszcza strza³y.
Uchodzi poza £u¿yce, poza Œl¹sko, pod Poznañ. Tam - jakoby o pokój uprasza niedobitki
niemieckie.
Skoro zaœ cesarz cia³a poleg³ych rycerzy pozbiera i z rannymi do stolicy siê cofa, zdradziecki
napastnik trop w trop go œciga, Odrê wp³aw przejdzie, za £abê pomknie, opanuje £u¿yce,
Milsko osadzi.
Id¹ nañ w odwet - graf Gero i graf Herman - a¿ do G³ogowa.
Z murów G³ogowa patrzy polski wojennik na Niemce, jak ich pluta zalewa, niszcz¹ choroby,
mór dziesi¹tkuje.
Z murów G³ogowa patrzy ze œmiechem, jak z jego ziemi bez boju uchodz¹.
Po trzecie cesarz zgromadzi Niemce, Czechy, Bawary, Lutyki, podszczuje dalekie kijowskie
Waragi - i sam na czele szyków wyruszy.
Nad Odr¹ stoi obroñca.
Za dnia i w nocy jego sowie oczy stró¿uj¹, kêdy do brodów Niemiec siê zbli¿a.
Dok¹d sam nie dopadnie - syn, œcig³y jeleñ, doskoczy.
Naci¹ga z tamtej strony ciêciwy tysi¹c jego ³uczników i tysi¹c nieszczêdnej strza³y w kwiat
rycerstwa wypuszcza.
Po mostach na ³u¿yce rzuconych wraca cesarz schorza³y w swe strony.
Margraf Gero i komes Burkard wiod¹ odwrót przez ziemiê Dziadoszan.
Wonczas ze swojej zasadzki dziesi¹tki tysiêcy strza³ ciœnie i trupem bez mi³osierdzia ³u¿yckie b³ota zaœcielê.
Sam œciga niedobitki niemieckie.
Syna za £abê wyprawi, ¿eby kraj cesarski pustoszy³.
Skoro zaœ opanowa³ £u¿yce, dalej nie idzie. Warowniê obok warowni przeciwko Niemcom
buduje.
Na nowo porwie siê cesarz.
Na G³ogów!
A spod niez³omnej œciany G³ogowa zboczy do Niemczy i obiegnie grodziszcze.
Cesarz dobywa grodziszcza, na jego œciany wysokie posy³a Czechy, Lutyki, a ksi¹¿ê polskie
wypada z Wroc³awia i szarpie szyki cesarskie.
A¿, nie zdobywszy zamczyska, cesarz sromotnie odejdzie. Na czeskie góry odst¹pi.
Wonczas ksi¹¿ê polañskie osiêgnie krainy nad Odr¹ - S³upiany, ¯arowiany, £u¿yczany, Milczany.
Po stokroæ nawo³ywa³ Lutyki, ¿eby siê z nim ³¹czyli i po spo³u uderzali na Niemca.
Po stokroæ zabiega³, ¿eby na przekór ich woli z³¹czyæ wszystko S³owiañstwo.
Ile¿ to lat miecza nie odpasa³!
Ile¿ lat nie zsiad³ z konia!
Ciê¿ka zaduma przygniot³a mu czo³o bardziej ni¿ sz³om miedziany.
Któ¿ jego szczyt podniesie?
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Kto miecz podŸwignie?
Zdrada mu wyrywa³a miecz z rêku!
Seciny lat, ¿ywoty pokoleñ, œmieræ ludów widzia³ jako tê ziemiê kwitn¹c¹, przez któr¹ koñ
jego st¹pa³.
Przysz³e wieki sta³y przed nim na œcie¿aj jako zamek potê¿ny w ruinie...
Wsta³ Zbigniew W³odzis³awic z legowiska. Posêpny stan¹³ przed bardem:
- Na co mi przed oczy praszczura wyw³óczysz?
Sam wiem dobrze, bajczarzu!
Œmieje siê bajczarz gorzkim swoim œmiechem.
- Sam wierni Sam w sobie go noszê jako duszê swoj¹! On - to ja sam. Tu go noszê!
Piêœci¹ siê w piersi królewskie uderzy³.
Nie s³ucha pieœniarz. Lirê nastroi³, zakrêci³ korbê. Jê³y jego palce po oœmiu trzpieniach przebiegaæ.
- By³ - wierê - za wysokimi górami, za borami, za lasami, za siedmi¹ jezior, za siedmi¹ rzek
gospodzyn nie³acny, ksi¹¿ê nieposkromione, królewski nieprawy syn.
A mia³ zasiê ksi¹¿ê ten brata m³odszego, syna s³owiañskiej kniehyni.
Ten zasiê by³ prawy królewic.
- Milcz, smerdo! - porwie siê Zbigniew. Lecz nie zamilk³a pieœñ. Wieszczek uœmiechem wynios³ym odgarnia wojennika na stronê.
- Azali¿ jednej matki wypiastowa³o ich ³ono? Czyli¿ nieprawdê wieœæ powiada? Ciasno im
te¿ by³o oboma w ³onie jednej ojczyzny. Skoro m³odszy do Rusa, starszy do Niemca. Skoro
jeden do Huna, drugi do Czecha.
Raz siê jeno zgodzili, gdy starego ojca jêli na spó³kê osaczaæ, œcigaæ, wygryzaæ.
A¿ go wygnali z dziedziny.
Drugi raz siê zgodzili, gdy Boles³awa nieszczêœliwego sierocie, Mieszkowi-królowi, jad po
spo³u tajemnie zadawali.
- Przepadnij!
- Prawda to jest, co pieœñ g³osi³
Skoro prawda w pieœñ siê zab³¹ka, jest jako kamieñ, co siê w œcianê twierdzy zab³¹ka³ i na
wieki w tej samej opoce zostawa.
Pieœñ musi skoñczyæ, co zaczê³a.
Czyli¿ nie tak?
Nienawiœæ miêdzy dwoma braæmi zaleg³a, jakoby przepaœæ miêdzy dwiema turniami.
Ka¿dy z nich zakl¹³ siê t¹ sam¹ kl¹tw¹: jeden lub ¿aden!
Zajrza³ starszy m³odzieniaszkowi, gdy jeszcze szli po spo³u poprzez Noteæ na Santok.
Jam pierworodny u ojca-króla, jam króli - starszy og³asza.
Jam pierwszy i jam jedyny! - m³odszy og³asza.
Nie ma dla dwaju miejsca w ojczyŸnie! - wo³aj¹ oba. - Jeden musi ust¹piæ, przepadaæ,
zgin¹æ.
A ka¿dy mówi drugiemu: - Ty ust¹p, przepadnij, zgiñ!
Skoro zaœ ¿aden nie mo¿e brata w³asnym mieczem dosiêgn¹æ i wskroœ poraziæ, chce go dosiêgn¹æ i poraziæ mieczem d³u¿szym od swego, mieczem d³oni mocniejszej - mieczem cudzym.
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I zamyœli³ brat starszy: Sprowadzê ja na ciê Czecha! A co zamyœli³, pilnie wykona³.
Idzie z cudzoziemsk¹ gawiedzi¹ paliæ œl¹skie dziedziny, pustoszyæ ziemiê bratow¹, oblegaæ
grody.
Dym d³ugimi smugami p³ynie nad lasy. Jary ogieñ w bystrych siê rzekach przegl¹da. A brat
m³odszy z koñca œwiata, od sinego morza, zza dziewi¹tego jeziora, zza borów ciemnych jako
póŸna noc, zza rzek g³êbokich jako ludu boleœæ przypadnie.
Z³ote szyszaki jego wojenników zab³yszcz¹ jako zorza wschodz¹ca miêdzy wysokimi górami
- zajaœniej¹ jak s³oñce po tamtej stronie gór i spadn¹ niby po³ysk piorunu w niskie morawy.
Starszy brat straci³ dzielnicê za to, ¿e wrogi na ojczyst¹ ziemiê sprowadza.
Dosi¹dzie wówczas starszy brat najœciglejszego bieguna i wbije d³ugie ostrogi miêdzy jego
¿ebra zdyszane.
Zapuœci³ na gêbê szyszak g³êboki i cwa³em wskroœ ciemnej nocy poskoczy do stóp niemieckiego cesarza. Padnie do stóp majestatu i wielk¹ go poprzysiêgnie przysiêg¹, ¿eby wojsko
gromadziæ i na polskiego uderzyæ.
Zmi³owa³ siê niemiecki cesarz nad zbiegiem.
Zgromadzi³ wojsko niema³e i znowu na Œl¹sko, pod Bytom poci¹gn¹³.
Dym d³ugimi smugami znowu p³ynie nad lasy. Jary ogieñ w bystrych siê rzekach przegl¹da.
Zahucza³ Zbigniew W³odzis³awic od wielkiego gniewu szalej¹c:
- Albo¿ i ja nie jestem ze krwie Chrobrego praszczura? Albo ¿ nie ja powinienem ca³¹ w³adaæ puœcizn¹? Moja jest ziemia! Tu w tej piersi nieszczêsnej serce nosi³em dziadowe! Czyny
dziada w tym mieczu zaklête gnuœniej¹. Moja jest ziemia dziadowa! Zabijê! Z diab³em siê
sprzêgnê!
Diab³u duszê zaprzedam!
- Wstawaj¿e, naga pieœni! Odpowiedz!
Dajcie odpowiedŸ, ludzie pó³nadzy Bytomia! Pó³nadzy ludzie Bytomia w knechty, gale¹ i korazun¹ okute, pierœ o pierœ uderzali. Pó³nadzy ludzie Bytomia brony na œcie¿aj otwarli.
Z drzewcem w d³oni skrwawionej szli na wytrwan¹ z knechtami.
I rzecze cesarz do ksiêcia polskiego, i¿e sk³ama³! „Nieprawd¹ jest, jakoby ten lud mo¿na z³amaæ”.
Ka¿e cesarz zwin¹æ chor¹gwie i od Bytomia odst¹piæ. Poci¹gnie zasie nad Odrê, pod G³ogów. Ka¿e cesarz zak³adników i syna wojewody do machin oblê¿niczych przywi¹zaæ i na
pierwsze ciosy obroñców grodu wystawiæ.
Raduj siê, serce potomne!
Nie oszczêdzili g³ogowianie w³asnych synów. Toczyli z wa³ów wielkie m³yñskie kamienie,
a wrz¹c¹ smo³¹ zlewali g³owy braci, ukropem wyparzali synów oczy.
Patrzy polski królowie w dziwowisko, a postrach w³osy mu je¿y. Pada na jego czo³o dostojna
krew zak³adnicza. A œmieræ wojewodzica po nocy go ze snu zrywa.
- Szczekaj jeszcze!
- Albo¿ siê cesarz nie ul¹k³ widoku? Albo¿ spod G³ogowa nie uszed³? A gdy pod Wroc³aw
odci¹ga³ ze zbiedzonymi hufcami, rwa³ go jedynow³adca polañski pradziadowskim wzorem,
szarpa³ go dniem-li, noc¹-li, niweczy³ jego posi³ki.
Nie masz brodu, gdzieby go nie dopad³ i nie bi³ - nie masz b³ota w puszczy, gdzieby siê jako
wilk nie czai³ i nie topi³ strudzonych w nag³ym natarciu - nie masz kêsa chleba, którego by
nie wydar³ lub krwi¹ po ostatni¹ skibkê nie zbroczy³.
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A¿ sam cesarz niemiecki ty³ poda³.
A pozostawi³ swe wojsko skruszone na pastwê polañskiego gardziny.
Starszy brat patrzy na klêskê oczyma krwawymi. Wielk¹ wygrane polskich zastêpów za swoj¹
wielk¹ klêskê poczyta.
- Szczekaj jeszcze!
- Mówi pieœñ: Prze³o¿y³ starszy brat-wróg siod³o swoje wojenne na grzbiet wypoczêtego ogiera, mocno podci¹gn¹³ poprêgi, krótko przypasa³ puœliska. Daleka go czeka wyprawa. Za Santok! Za Drzeñ! Za Uœcie! Za Nak³o! Poprzez Lipy i Sosny! Poszepta³ z ksiêciem na Nakle,
w pas siê pok³oni³ wielkiemu na Kaminie ksi¹¿êciu, czo³em bi³ w ziemiê przed Tryg³awem
w Szczecinie. Pop³yn¹³ na Uznoim, Wolgast i Korenicê.
- Szczekaj jeszcze!
- Nie by³o ju¿ wieszczego konia w Radgaœcie, bo pali³by mu by³ kadzid³o i ca³owa³ kopyta.
Min¹³ ju¿ czas, gdy na ofiarê Radgastowi zabijano biskupów niemieckich. Siad³ ju¿ biskup
Burkard na wieszczunie nie siod³anym, nie kie³znanym, nie ch³ostanym przenigdy - i wyjecha³ z kontyny. Rwa³ siê i stawa³ dêba œwiêty ogier w szaleñstwie. Ale go niemiecki biskup
ujeŸdzi³ potê¿n¹ ostrog¹. W³o¿yli na bujn¹ grzywê niemieckie chom¹to. Opasali postronkami i splotem rzemieni. Orze ju¿ teraz ziemiê niemieck¹ pod batem niemieckiego rataja wieszczy koñ Swaro¿yca.
Chwa³a ci, ksi¹¿ê! Tyœ to podjudzi³, podnieci³, podburzy³ ksi¹¿¹tka nadmorskie, weleckie
wiece i miasta, pchn¹³ je na nowo, ¿eby na polsk¹ ziemiê uderzyæ. Po spo³u z Niemcami! Po
spo³u z Czechami! Rozedrzeæ Chrobrego dziedzinê. Siedliska do przyciesi wypaliæ, zamki
nad wodami wy³amaæ i g³ownie ich rozwlec po bagnie, ludzi pokuæ w p³onice i kupcom na
wieki w niewolê zaprzedaæ. Chwa³a ci, ksi¹¿ê!
Chodzi Olbracht NiedŸwiedŸ po Zaborzu, lasy depce, plemionka weleckie za gard³o chwyta
i dusi. Zdusi Hewelan, idzie na Sprewian, zdusi Kopanickich, idzie na Wkranów. Poci¹ga
nozdrzami zapach poprzez puszcze, jako te¿ to woniej¹ zanoteckie lipy. Miód s³owiañski
daleki do nozdrzy NiedŸwiedzia wiatr niesie. Wsie NiedŸwiedŸ wypala, lud têpi lub ku
wschodowi wypêdza. Jeœli S³owianin idzie boczn¹ drog¹ - na ga³¹Ÿ! A gdy wojna wybucha,
idzie S³owianin z cesarzem Henrykiem i z cesarzem Konradem na Polskê. Daremne twoje
trudy, o ksi¹¿ê!
Rzuci³ siê ze swego G³ogowa Krzywousty wojownik, obj¹³ ca³e Mazowsze, zdoby³, zburzy³
i spali³ krwawe Nak³o i Uœcie. Rozgromi³ liczne rzesze Pomorzan. Dosiêgn¹! Belgradu i bramy Ko³obrzega zwyciêsk¹ wyr¹ba³ siekier¹.
Przeszed³ odrzañsk¹ zatokê, tamten brzeg osadzi³ i a¿ do Sprewy w dziedziny NiedŸwiedzia
siê wora³. Tyœ to, o ksi¹¿ê, rozpêta³!
Tysi¹ce w ziemi polegn¹, tysi¹ce pójd¹ w niewolê. Tyœ to rozpocz¹³ ten straszny, bezlitosny,
wieloletni bój wroga-brata z Pomorzem.
Tyœ wzmóg³ potêgê wroga-brata...

Skin¹³ rêk¹ królewic, ¿eby wieszczbiarz precz z tej izby uchodzi³.
A gdy siê tamten oci¹ga, chwyci³ go za piersi i na ziemiê obali³, ¿eby nog¹ rozdeptaæ jego
wieszczbê przeklêt¹. Klasn¹³ w rêce. Komornicy wywlekli gadacza. Lirê jego o kamienne
progi strzaskali... Zapad³ ksi¹¿ê w dumanie posêpne. Powróci³ w krainy swej mêki.
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Och! Wrz¹cego o³owiu nakapa³ mu w serce w³óczêga. Przeklêty widok przed oczy wystawi³.
Sen zniszczy³.
Noc g³êboka nad zamkiem zaleg³a. W g³êbi nocy, wœród ciszy, w bezsennym morzysku wrzask tr¹by. Brata has³o... Têtenty na moœcie spuszczonym. Krzyk. Bitwa. Szczêk orê¿a.
W przedsionku jêk g³uchy i ciosy zabójcze. Drzwi pêk³y rozbite obuchem. Komornik na progu zak³uty. Latarni z³owrogie po³yski. Siepacze do izby wtargnêli. W przy³bicach, w kolczugach... Do broni! Miecz w rêku! Skoczyli. Za rêce! Za nogi! Na ³o¿e!
Z rozkazu! Z rozkazu! Z rozkazu! Za zdradê królewsk¹.
Strasznymi pchniêciami sztyletu przebili Ÿrenice i oczy wy³upili spod czo³a.
£zy czerwone na licu Zbigniewa! Po licu siê tocz¹, po bladym. Pod rêce go wziêli siepacze
w milczeniu. Troskliwie go wiod¹.
Obojêtni jak zima, jak burza, jak zaraza, troskliwie go ci¹gn¹ z komnaty.
Stopy jego na progach pozdrawiaj¹ zw³oki wiernej czeladzi. Krew mu wierna w przedsionkach zmoczy³a chodaki.
W dziedziñcu swym p³ockim królewic.
Wiatr szumi, Krucy kracz¹. R¿¹ konie.
O, bracie!
Wesz³a stopa w strzemiê konia wiernego.
Do puœlisk przytroczyli golenie.
Do ³êku rêce przypasali zwi¹zane.
- Bywaj, ksi¹¿ê, z ojczyzny! - wo³aj¹.
- Do cudzych granic pod¹¿aj!
- Wolna droga przed tob¹!
Jêcz¹ mosty zwodzone, szlocha brama ojczysta, p³acz¹ stare kamienie domowe. Poszed³
w œwiat wierny rumak - gdzie wola. A na drodze samotnej ktoœ go uj¹³ u pyska.
Id¹, id¹ samowtór - borem-lasem, pustkowiem.
- Dok¹d wiedziesz? - zapyta królowie.
- W cztery strony œwiata... - odpowie.
- A ktoœ jest ze mn¹ ostatni?
- Wieszcz - panie!
Dmie zawieja w krwawe do³y po oczach. Siek¹ œniegi lec¹ce w³os skud³any nad czo³em. Daje
puszcza policzki obmarz³ymi wiechami bladym licom królewskim. Krzywa jedla go stepie
uschniêtymi rêkami ga³êzi - w pa³¹k zgiêty od wichru œwierk go smaga w³ochatymi sp³awiny
- buk go gnatem uschniêtym w pierœ uderza jak oszczep cz³owieczy - d¹b go chwyta za gardziel w stryki wici skostnia³ych. Chrapie koñ czuj¹c zwierza w ostêpie. A w okrêgach pustkowia zagra wieszcz straszn¹ pieœñ wygnanemu z ojczyzny. Œpiewa mu na piszcza³ce przedziwnej o synu.
- Za tê lirê - powiada - coœ po³ama³, tyranie, piszczel syna podj¹³em i muzyckie uczyni³em
narzêdzie. Och, nie k³uj¹ tak ig³y sosnowe w rany oczu wmiecione, jako boli w serce wbita
o synu œpiewanka!
Nie pomœci krzywdy ojca syn wierny, wyznawca jedyny, jen¿e œpi pod sklepieniem ceglanymi.
Nie udŸwignie ju¿ miecza krwawego rêka syna struchla³a. Nie wst¹pi jego stopa junacka
w strzemiona ojcowe. Z czterech tarcic dêbowych zbite jego królestwo.
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Z m³odocianej prawicy piszczel oto, muzyckie narzêdzie.
- Precz ode mnie, grzesznika, nêdzny smerdo! Król jestem, król z królów! Sam chcê jechaæ
przez pustkowie mej w³oœci.
- O panie! Nie mogê ciê odejœæ samego.
U twych strzemion iœæ muszê.
Ja jeden, towarzysz ostatni.
Muszê pieœñ ci o synu do koñca wyœpiewaæ. Pos³uchaj:
............................................
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POK£ON HERMANA BALKA
Na czele szczup³ej garstki kawalerów Zakonu Teutoñskiego Panny Marii Jerozolimskiej imienia jecha³ Herman Balk lasów nieskoñczonych przestworzem. Nie chcia³, by towarzysze wyprawy - Konrad Landsberg i Otto von Saleide, którzy pierwsi z po³udnia na ziemie mazowieckie przybiegli, by póŸniejsi przybysze - Dietrich Bernheim marsza³ek - komendator Konrad
Tutele, Henryk Berg z Turyngii, Haus-Compthur przysz³ych twierdz Zakonu - szpitalnik Henryk Zeitz z Wittchendorfu, Bernard Ellenbogen i Otto Querfurt troskê jego widzieli - wiêc
twarz zakry³ przy³bic¹. Nie chcia³, by secina soldnerów i knechtów, towarzysz¹cych na wyprawê rycerzom, traci³a ducha, a laicy heimliche i bracia s³u¿¹cy, t³um w¹tpliwego mêstwa,
lekk¹ zbroj¹ okryty, trwo¿y³ siê jeszcze bardziej, postrzegaj¹c niepokój dowódcy.
Ukrywa³ tedy pod sw¹ hartown¹, mediolañsk¹ zbroj¹, pod czarn¹ tunik¹ i bia³ym p³aszczem
z czarnym krzy¿em na lewym ramieniu dzie³o ciê¿kie, pomys³ i czyn zarazem ponad si³y jednego cz³owieka.
A sam by³ przecie wodzem rzeszy nielicznej, rozkazodawc¹ nieœwiadomych i doradc¹ swym
w³asnym w tym œwiecie nieznanym.
Puszcza sosnowa szumia³a woko³o. Zimne jeziora: Che³ba, morze b³otne, Dru¿no jak ³uk
zgiête, Jeziorak w d³ugie porozwidlany przeguby, Mor¹g, smugami che³bi srebrzystej na toni
ciemnozielonej to tu, to tam w czarnym ostêpie przywabia³y oczy.
Tajemnicze w gêstwinach rzeki - Wis³a, Ossa, Wysoka, pocz¹tki Pas³êki - raz wraz k³ad³y
niezbrodzone swe pop³awy przed bystrym konia kopytem.
A koñ, co tyli œwiat przebieg³, co wci¹ga³ nozdrzami suchy wiatr zza palestyñskich spalonych gór przyfruwaj¹cy, co szed³ w orszaku cesarza Fryderyka, gdy wyklêty przez papie¿a
Grzegorza zuchwale wkracza³ w najposêpniejsze pod s³oñcem jerozolimskie rozdo³y, by samow³adnie na g³owê sw¹ k³aœæ koronê - koñ, co bi³ kopytem przed bram¹ prowadz¹c¹ do
Œwiêtego Grobu i ko³ysa³ siê na wielkiego morza galerach - co w sycylijskich i lombardzkich
pas³ siê trawach - co tropi³ œlad Kumanów i Pieczyniagów w nadborskiej pustaci u brzegu
A³uty i Dunaju - chrapa³ teraz mokrym nozdrzem i patrza³ sp³oszon¹ Ÿrenic¹ w knieje g³uchej pó³nocy, w cichy, senny, rozmarzaj¹cy ostêp nieprzebyty pruskiego pojezierza.
Herman Balk g³adzi³ pieszczotliwie grzywê Ÿrebca i bok jego podbudza³ ostrog¹. Wiód³ go
dalej a dalej.
Nie tu bowiem, gdzie siê pieni³y samoswoje rzeki i gdzie jaœnia³y bezpañskie jeziora, by³ kres
tej wyprawy. Nie tam, gdzie siê ju¿ odcisn¹³ œlad kopyta, by³ kres skoków bieguna.
Kêdyœ u zalewisk sinego morza i u wydm mierzei mia³a siê dopiero wychyliæ zapora dla skoków wêdrownego rumaka, która na wiatr ze wschodu mia³a jego chrapy skierowaæ. Nie mog³y go strzymaæ nogaci wiœlane ani nasyciæ i wypaœæ pachn¹cymi zio³y swoimi ziemie Krystianowe biskupie ani sucha ziemia Pomorzan, któr¹ teutoñskiej wardze snadniej by³o zwaæ
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Pomezani¹ - ani krainy lubawskie, sasiñskie, golêdziñskie, warmijskie, pogodziñskie, natangiñskie, sambijskie i wszystkie inne, które wiecznoœæ rozpostar³a miêdzy wiœlan¹ i niemnow¹
¿u³aw¹. Serce nienasycone bi³o w piersi przybysza, gdy mierzy³ oczyma i skokiem rumaka te
ziemie niczyje, pustkowia, wêdrowisko barbarzyñców i pogan.
Oto mia³ je najechaæ, posi¹œæ, zdobyæ i pó³ na pó³ z chytrym a ¿ar³ocznym Kunradem z P³ocka podzieliæ. Serce ³omota³o w piersiach myœliwca, gdy oczy wypatrywa³y w matecznikach
œlady turów i ³osiów, niedŸwiedzi i wilków, jeleni i dzików. Serce ³omota³o w piersiach zdobywcy, gdy wspomina³ i ogarnia³ we w³adzê ziemie widziane, powiaty przebyte, wody i ich
zródliska, poniki, potoki, strumienie, rzeki, stawy i b³ota, wzgórza i rozdo³y, puszcze i polany, d¹browy i porêby, pola i ugory, ³¹ki i pastwiska, bezdro¿a, przesmyki, przesieki, œcie¿ki
i drogi.
Serce bi³o w piersiach gospodarza, gdy mierzy³ i liczy³, odkrywa³ i przewidywa³ bogactwa
jawne, wpadaj¹ce w oczy nawet g³upca, i skarby skryte przed oczyma niedo³ê¿nych lub ciemnych - budulec surowy w lasach, ¿elazo i miedŸ, z³oto i srebro, zbiorowiska soli twardej i rozpuszczonej w wodzie, drogie kamienie i drogie futra zwierz¹t wa³êsaj¹cych siê w lasach, cenne ptactwo i wyborne ryby zape³niaj¹ce stawy, jeziora, rzeki i strumienie.
Serce bi³o w piersiach budownika, gdy widzia³ w olœnieniu marzeñ statki p³awackie na wodach, ³awy na potokach, mosty na rzekach i z brzegów jezior na wyspy tamy i jazy plecione
do po³owu ryb z morza w górê rzeki na tar³o ci¹gn¹cych - drogi i p³oty, budy i szopy, chaty
i wsie, brogi i gumna, targowiska, podgrodzia, miasta, grody, zamki, koœcio³y i wielkie katedry, twierdze niezdobyte i porty jeszcze nie widziane u wybrze¿y.
Móg³ oto wyci¹gn¹æ rêkê i zabraæ!
Ogarn¹æ to wszystko!
Zabraæ jak ziemiê che³miñsk¹, ziemiê pó³ obiecan¹, pó³ darowan¹, ¿yw¹ p³otkê, zarzucon¹
przez s³owiañskiego rybaka na przynêtê, a¿eby cudzymi rêkoma schwytaæ wielkiego szczupaka - Prusy nieogarnione. Herman Balk œmia³ siê wspominaj¹c tê dziedzinê zawart¹ miêdzy
Wis³¹, Oss¹ i Drwêc¹ jakoby w ramie wiekuistej.
Herman Balk œmia³ siê wspominaj¹c ziemiê micha³owsk¹, zawart¹ miêdzy Drwêc¹, Rypnic¹
i Branic¹ jakoby w ramie wiekuistej.
Obadwaj z Konradem margrabi¹ Landsbergu wyrwali przecie te ziemie z rêku Konrada na Mazowszu sztuk¹ wysok¹, podstêpem g³êbokim i tak przemyœlnym, i¿ tylko z niezwyciê¿onym
mistrzostwem robienia mieczem rycerskim, gdy walczyæ wypadnie z ch³opem nieokrzesanym,
ta walka z³o¿ona z samych sekretnych sztychów i zdradzieckich ciosów porównaæ by siê da³a.
Prostak s³owiañski, ksi¹¿ê grube a chytre, tyran, gwa³ciciel zamyœli³ by³ wypuœciæ szmat che³miñski b³êdnym rycerzom - niby to podarowaæ ma³y sp³acheæ swego po ojcu dziedzictwa Domowi Teutoñskiego Szpitala Panny Marii w Jerozolimie - w tym celu, a¿eby ten Dom przes³awny zdoby³ ogromn¹, pust¹ krainê, nieogarnione Prusy, dla niego, dla s³owiañskiego tyrana.
Po³owê zdobyczy chytry Konrad rycerzom krzy¿a ³askawie chcia³ odst¹piæ.
Dom Teutoñski Bogarodzicy darowiznê przyj¹³, ale nie po to przecie, ¿eby prusk¹ krainê zdobywaæ dla gnuœnego a przemyœlnego Konrada.
Dom Teutoñski Bogarodzicy postanowi³ zdobyæ tê krainê, lecz dla siebie, dla przes³awnego
Zgromadzenia braci i jego wiecznych w czasie dziedziców.
Aby zaœ ta sprawa by³a wykonana wed³ug samego najœciœlejszego prawa, Mistrz Zakonu
wygotowa³ akty darowizny ziemi pruskiej, gdy zdobyt¹ zostanie, dla siebie i swego Domu 62

najprzód od niemieckiego cesarza Fryderyka Drugiego, chocia¿ ten, po prawdzie, do owej
dalekiej ziemi ¿adnego nie mia³ prawa - a nastêpnie od papie¿a Grzegorza Dziewi¹tego, choæ
ziemia ta, po prawdzie, nie by³a nigdy we w³adaniu i nie mog³a byæ, jak chcia³y akty, wziêta
w przysz³oœci we w³adanie przez rzymskiego papie¿a.
¯eby zaœ ¿adnej ju¿ w¹tpliwoœci i niepewnoœci w tym dziele nie by³o, Mistrz Zakonu Panny
Marii Jerozolimskiej wyrobi³ sobie od cesarza akt darowizny dla swego Domu i jego wiecznych w czasie dziedziców - i samej¿e ziemi che³miñskiej, której darowiznê przyj¹³ by³ od
mazowieckiego Konrada.
Tak to z dwu stron bior¹c, Zakon bra³ wed³ug najœciœlejszego prawa. W dokumentach tych,
przez kancelariê cesarza wygotowanych, przypisa³o siê Konradowi ksiêciu na Mazowszu
trwogê przed Prusakami zamiast apetytu zdobywcy na ow¹ prusk¹ ziemiê. Tak wypad³o. Tak
lepiej brzmia³o. Aby zaœ nikt i nigdy w czasie przeciwko temu pisanemu prawu g³osu podnieœæ nie móg³, Zakon wykona³ akty potrzebne sam i wed³ug swego rozumienia rzeczy. Gdzie
nale¿y, pokaza³ kopie tych¿e aktów, mo¿e niezupe³nie takie same jak orygina³y.
Orygina³y bowiem gdzieœ przepad³y. Byli nawet ludzie, którzy sk³adali uroczyst¹ przysiêgê,
i¿ inne by³y orygina³y, lecz nikt ju¿ nigdy tych pism nie zobaczy³.
To by³a sprawa polityki Domu Panny Marii Jerozolimskiej imienia.
Mistrz Herman von Salza, ulubiony towarzysz cesarza Fryderyka Drugiego i prawa jego rêka
w wielkich pod kl¹tw¹ na wschód wyprawach, nieznu¿ony sojusznik w matactwach z su³tanem i walkach z Grzegorzem Dziewi¹tym, gdy papie¿ musia³ z Rzymu przed sojusznikami
cesarza uchodziæ, poœrednik i us³u¿ny negocjator, jedyny œwiadek sekretnych rozmów pojednania, komendant oœmiu wielkich twierdz cesarskich danych papie¿owi w zak³ad pokoju wiedzia³ dobrze, gdzie i jak poczynaæ nale¿y w rzeczach praw sekretnie po kancelariach pisanych. Lecz teraz oto wypad³o w czynie zdobyæ pruskie pustkowie, gdy siê je posiad³o na
piœmie, ogarn¹æ je rêkoma wbrew woli mieszkañców tej ziemi.
Ci nie dawali siê sztuk¹ podejœæ ani uj¹æ prawem sekretnie pisanym. Trzeba by³o na nich innego sid³a za¿ywaæ. Tym sid³em mia³ byæ stryk u siode³ braci zakonnych i s³u¿ebnych wisz¹cy.
Punktem prawa mia³o byæ uderzenie miecza, który u lewego boku po³yska³.
Ju¿ Herman Balk zwar³ siê by³ z wysuniêtymi posterunkami pruskiego plemienia. Usadowili
siê bowiem pod oppidum Tarnowem, przezwanym Toruniem, w Rogowie, w S³omowie
u Che³m¿y i w Starogrodzie u Che³mna. Stacza³ by³ z nimi utarczki, wypadaj¹c z zamku zbudowanego przez Konrada z Mazowsza na wprost Tarnowa, w Dêbowie, na wzgórzu, po lewej stronie Wis³y w lesie dêbowym, z zamku przezwanego Vogelsangiem, gdzie Konrad von
Landsberg, Filip z Halli i Henryk Czech pierwsze znaleŸli schronienie.
Zebrawszy nieco ludzi z Niemców przyby³ych na wyprawê krzy¿ow¹, Herman Balk wsiad³
na ³odzie w Nieszawie, przeprawi³ siê przez Wis³ê i dotar³ do miejsca, gdzie wznosi³ siê jeden ze s³awnych dêbów prastarych, we czci u tubylców bêd¹cych.
Tu Krzy¿acy wysiedli, opanowali d¹b œwiêty i wokó³ niego obóz swój rozpostarli.
Opasawszy czêstoko³em wielkie drzewo i okopawszy rowami, na niezmiernych jego ga³êziach zasiek uczynili obronny, z którego uderzaj¹cych na okopy strza³ami razili. Tam to powsta³o w g³êbokim Turnie pierwsze umocnienie krzy¿ackie.
Wnet pruskiego dowódcê Rogowa wziêto w niewolê i pod strachem szubienicy przymuszono
do zdrady, i¿ by³ przewodnikiem przy zdobyciu drugiej twierdzy, le¿¹cej nad wod¹, poni¿ej
biegu rzeki Wis³y.
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Wreszcie trzecia twierdza dosta³a siê w rêce krzy¿ackie, a dowódca jej na ga³êziach œwiêtego
dêbu zawis³ w stryku.
Teraz Herman Balk pêdzi³ dalej na pó³noc lasem nieprzebytym, pustkowiem. G³usza sosen
zielonych zamyka³a mu drogê, krêgiem wci¹¿ jednakowym stoj¹c wko³o a wko³o.
Jednakim wci¹¿ kszta³tem zagaja myli³a drogê, wci¹ga³a jeŸdŸca i konia w ko³obieg, i¿ sadzi³ skokiem po w³asnych swych tropach, po szlaku tego samego wci¹¿ obwodu. Podobizn¹
pniów czerwonawych, zieleni¹ koron wci¹ga³a pamiêæ w omam, w zawi³oœæ, w b³¹d, w tuman niewiedzy.
Tam i sam prawieczny d¹b odtr¹ca³ od siebie miêkkodrzewne zwoje zieleni i na samotnisku
polany szczytem olbrzymim w niebiosa siê wynosi³.
Tam i sam grubopienne buki, jakoby w zbroje stalowe okute, zamyka³y wjazd i niweczy³y
dostêp do wnêtrza i g³êbi.
Zastêpy grabów stawi³y czo³o przychodniom, jako rota niezwyciê¿onego pog³owia.
Liœcie kalin, pêdy leszczyny, ig³y ja³owca zagradza³y przejœcia i niweczy³y przesmyki.
Tajny dziw kry³ siê w g³êbokoœci ostêpów.
Niezwyciê¿ony lêk przed dziwem w ka¿dym momencie serca przychodniów przeszywa³.
Wiatr od morza szumi¹cego w krañcu puszczy przeci¹ga³ poprzez knieje.
Wiatr niós³ im wieœæ dalek¹.
Wiatr ich w dal wo³a³.
Wiatr zgina³ wynios³e, wielobarwne pióra na szczytach przy³bic i œwista³ w przeziory oczne
szyszaków, owiewaj¹c spracowane g³owy cudami z³udzenia.
Kêdyœ w puszczy ujrzeli na swej drodze jeŸdŸca dziwnie piêknego. Cz³owiek ten sam by³
w bezdro¿ach. Mia³ na sobie kierejê ze skór rysich, na g³owie jakby przy³bicê z turzej g³owy
wraz z rogami na czaszkê wt³oczon¹, na piersiach kirys z rzemienia, naszyty ¿elaznymi blaszkami. Miecz mia³ stalowy u boku, rzemienne buksy i grube skórznie na nogach, a do napletków przytwierdzone d³ugie ostrogi.
Koñ nieopisanej piêknoœci grza³ siê i wœcieka³ od z³otych kolców pod jeŸdŸcom tym m³odocianym.
Herman Balk skin¹³ na swoich ujrzawszy rycerza na po³owie wy¿yny wzgórza ³ysego.
Skoczyli ku niemu heimliche, soldnery, knechty, a¿eby go otoczyæ i pojmaæ.
Tamten czeka³ bez trwogi.
Gdy go osaczyli b³yskiem koncerzów - uœmiechem wynios³ym pchn¹³ ich od siebie. Da³ znak,
¿e chce mówiæ z dowódc¹.
Herman Balk przysta³.
- Ktoœ jest w mym pañstwie? - zapyta³ go pruski m³odzieniec.
Zdumia³ siê Herman Balk niepoma³u, ten bowiem samotny barbarzyñca przemawia³ doñ
w teutoñskiej gwarze.
Herman Balk sk³oni³ siê s³ysz¹c, i¿ spotyka w³adzcê pogan. Wymieni³ z pokor¹ godnoœæ
swoj¹ w Zakonie, urz¹d land-spflegera, czyli namiestnika tej strony. Doda³, wymijaj¹c prawdê, i¿ szuka w tych oto lasach siedziby biskupa Krystiana, le¿¹cej kêdyœ poni¿ej najwiêkszej
g³êbokoœci Wis³y, na wysypisku zalewanym przez wody licznych nogaci, kêdyœ w osadzie
Czartyrn, dawnej warowni gdañskich Pomorzan, któr¹ to nazwê wardze teutoñskiej l¿ej by³o
zwaæ Zantyrem. Wyzna³, i¿ do biskupa Krystiana w Zantyrze jedzie z polecenia Zakonu.
W³adzca pruski s³ucha³.
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Nachyli³ siê do mistrza prowincji i rzek³ z cicha, ¿eby braci i knechtów oddaliæ, gdy¿ samowtór chcia³by wieœæ wa¿n¹ rozmowê.
Herman Balk z uwag¹ miejsce obejrza³, a postrzeg³szy, i¿ nie mo¿e byæ w pobli¿u ¿adnej
zasadzki, a zdrada jest niemo¿liwa, przysta³ na rozmowê bez œwiadków.
Wyjechali dwaj, sami, galopem, sadz¹c bachmatami w wielkich skokach na skraj wzgórza
³ysego. Widaæ by³o stamt¹d na wschód i zachód, na pó³noc i po³udnie przestrzeñ wielk¹.
- Z kim¿e mam szczêœcie mówiæ, o panie? - zapyta³ z pokor¹ Krzy¿ak.
- Jestem kunigas tej krainy. Nie sam jeden w³adam tutejszym obszarem, nie ja jeden nad ca³¹
prusk¹ ziemi¹ panujê, lecz nad tym oto przestworem, który oczy nasze ogarn¹æ mog¹, a nasze konie mog³yby przebiec w skok a¿ do tchu ostatniego - ja panujê.
Po wtóre sk³oni³ siê landspfleger ziemi pruskiej przed jej panem.
- Zapytam w zamian - rzek³ m³odzieniec pogañski - kim¿e jesteœ w istocie, cudzoziemcze?
- Nikim. Zakonnikiem, który wype³nia œluby czystoœci, pos³uszeñstwa, ubóstwa.
- A nosisz przecie tytu³ opiekuna tej strony.
- Jestem kwatermistrzem Boga na tej ziemi...
- „Boga na tej ziemi”... - powtórzy³ tamten w zadumie. - Bogów jest du¿o na ziemi. Je¿eli
wszyscy bogowie wyœl¹ kwatermistrzów swych odzianych w pancerz i zamczysty he³m;
uzbrojonych w miecz i stryk na tê prusk¹ krainê, gdzie¿ siê ona podzieje?
- Jestem kwatermistrzem Boga Jedynego, Prawdy wiecznej, na krzy¿u przez nieprawy œwiat
umêczonej, Jezusa Chrystusa.
-”Jezusa Chrystusa”... - powtórzy³ tamten jak echo, w niezg³êbionej zadumie.
Marzenie pe³ne zgrozy i bezdennej boleœci zas³oni³o jego oczy i straszny gniew, co w nich p³on¹³.
„Pamiêtam...” - myœla³, widz¹c przed sob¹ ska³ê wysok¹, ska³ê samotn¹ w ja³owej judzkiej
pustyni i Jezusa Chrystusa na skale wysokiej sam na sam z szatanem.
Otrz¹sn¹³ siê. Stan¹³ w strzemionach. Wyrwa³ z pochwy miecz i pchn¹³ nim przed siê, w powietrze.
Orle, sokole, krogulcze i kanie pióra, wetkniête miêdzy rogi g³owy bawo³u, która kunigasowi
za przy³bicê s³u¿y³a, zachwia³y siê ze dr¿eniem. Wilcze skóry jako czaprak spod jego siod³a
zwisaj¹ce poci¹gnê³y siê ku przodowi jak ¿ywe.
Pokona³ w sobie furiê. Zwabi³ na usta uœmiech ³askawy.
- Przychodzi³ do tej krainy - rzek³ - tak wspominaj¹ wajdelotów, tulissonów i ligastonów
wywody a pienia - pos³aniec od Jezusa Chrystusa.
Cichy. Pokorny. Uœmiechniêty.
Mówi³ do ludzi szelestn¹ s³owiañsk¹ mow¹ wieœci ³askawe wœród znaków krzy¿a, które i ty
nosisz na lewym ramieniu, o goñcze Jezusa Chrystusa. Lecz tamten broni ¿elaznej nie mia³
na sobie, ni w rêka, ni w zanadrzu.
Krzywul¹ wêdrowca podwaja³ stare swe kroki.
Stan¹³ w miejscu œwiêtym dla ludu.
Wiêc go lud zabi³. Ten lud ¿¹da od cudzoziemców jedynie ¿elaza i soli. Nie potrzebuje kwatermistrzów Jezusa Chrystusa. Cia³o tamtego lud por¹ba³ na sztuki i rzuci³ w wodê. Lecz zros³y siê w jedno czêœci cia³a - z wyj¹tkiem jednej.
Kunigas nachyli³ siê ni¿ej i szepc¹c, ze œmiechem niepowstrzymanym doda³:
- Tak jako niegdyœ-niegdyœ czêœci cia³a Ozirisa. Z wyj¹tkiem jednej... Znasz przecie, cudzoziemcze, tê baœñ o bracie i ma³¿onku Izydy, którego Set, g³uchy i œlepy na dobro i piêkno...
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Herman Balk spojrza³ w oczy rozmówcy, jak na rycerza Panny Marii przysta³o.
- Lud ten nie ¿yczy sobie cudzoziemskich wajdelotów. Lecz ja czekam na ich przybycie... dorzuci³ pruski m³odzieniec.
- £aska twa, panie...
- Sam z dobrej woli przebieg³em z biskupem Chrystianem niemieckie kraje. Widzia³em œwiête
miasto. Czai³em siê w ukryciu, gdy namiestnik rzymskiego Koœcio³a rzuca³ na cesarza kl¹twê, i czai³em siê w ukryciu, gdy zwolennicy cesarza zniewa¿ali g³owê Koœcio³a u stóp samego o³tarza - i gdy go sromotnie wypêdzili z Rzymu.
G³owa Hermana Balka zachwia³a siê od zdumienia.
- Rycerzu! - œmia³ siê pruski kunigas. - Czas ju¿ przyszed³. Trzeba nawracaæ, prowadziæ na
drogê prawdy i zbawienia to pruskie plemiê.
- Ostatni czas, o panie!
- A jeœli nie zechc¹ wst¹piæ na œcie¿kê zbawienia dobrowolnie, czas jest przymusiæ ich do
tego. Zbudujesz wielkie statki i opanujesz jezioro Dru¿no. Ochrzcisz ka¿dego, ktokolwiek
zbli¿y siê do brzegu, a ka¿dego, kto by do pogañstwa chcia³ wróciæ, zmusisz do ucieczki za
Prego³ê, za Niemen. Biada odszczepieñcom, którzy by chcieli uwodziæ dusze wiernych! Wypêdzisz ich w jednej koszuli poza granice ziemi chrzeœcijañskiej. Biada opornym, którzy by
siê ochrzciæ nie chcieli! Tych wytêpisz do nogi mieczem i powrozem.
Zachwia³a siê po wtóre od zdumienia g³owa wielkiego kom-tura.
- Czyli¿ to s¹ ludzie? - pyta³ ksi¹¿ê. - Przychodz¹ raz wraz t³umem pod mój warowny
gród, gdy im g³ód doskwiera, i prosz¹ siê, ¿eby ich wieœæ na s¹siady. Idziemy tedy ma³owielkim t³umem, puszczamy z dymem osiedla lackie na zachodzie i po³udniu, grody nad
morzem - ³upimy wszystko do ostatka i powracamy w te lasy z dobytkiem i kobietami.
Czas ju¿ pomazaæ chryzmatem mi³oœci to plemiê. Trzeba je uszczêœliwiæ albo do nogi,
do imienia wygubiæ. Czy mo¿e do nogi wygubiæ - zachowuj¹c samo tylko imiê? Jak s¹dzisz, bracie pokorny?
- Nie wiem, o panie.
- Ju¿ mi to pruskie plemiê obmierz³o. Nu¿¹ miê ich d³ugie, stare, okrutne pieœni. Drapi¹ miê
w gardzieli ich dzikie, prastare - och, stare! - wyrazy, szczypi¹ mi wargi ich okrzyki i wzywania, którem ju¿ gdzie indziej tak d³ugo s³ysza³. Doœæ ju¿ mam jednostajnoœci d³ugiego barbarzyñstwa tych bydl¹t dwunogich.
- Czemu¿ to, ksi¹¿ê? Wszak¿e to twoja ojczyzna.
- Tak. To moja ojczyzna. Ale, o goñcze z Po³udnia! Dusza moja ³aknie postêpu, nowoœci,
odmiany jednolitych form w wielorakie. Nowoœci!
- Ja w³aœnie niosê tej stronie najradoœniejsz¹ z nowoœci.
- Tak. Kto raz zetkn¹³ siê z wasz¹ dusz¹, rycerze, z wasz¹ dusz¹ przemyœln¹, zawik³an¹, która siê wyko³ysa³a w pal¹cych wiatrach miêdzy Ptolomaid¹ i Gaz¹, w poœwistach morza - która siê kszta³ci³a na posadzkach królewskich sycylijskiego pa³acu i przy wie¿y Dawidowej kto siê raz pozna³ z waszym tajnym zamys³em i sekretnym pchniêciem, wyæwiczonym w italskich spiskach, ten przecie musi znienawidziæ chamstwo tutejszego pog³owia. Jestem waszym
czcicielem, jerozolimscy rycerze!
Zaœmia³y siê od radoœci oczy i usta Hermana Balka. Wyci¹gn¹³ do kunigasa prawicê. Ale tamten wyci¹gniêtej d³oni nie spostrzeg³. Zatoczy³ swym ogierem pó³kole jak jeŸdziec nieporównany i wyniós³ siê w podskokach wy¿ej, wy¿ej, wy¿ej - a¿ na szczyt góry ³ysej.
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- Patrz, rycerzu - mówi³ wskazuj¹c rêk¹ na wschód i zachód, na pó³noc i po³udnie. - To miejsce nazywa siê gór¹ Kwidzynu. Tamten potok, szumi¹cy w dole, w uroczej dolinie, wœród
korzeni prastarych lip i dêbów, buków i jode³ - zowie siê Mi³oœæ.
Komtur po³o¿y³ na swych piersiach znak krzy¿a.
- Tam, daleko, na zachodzie s³oñca, wœród owych, które we mgle dostrzegasz, niezmierzonych drzew p³ynie rozlewna woda, pienista rzeka Wis³a. Za t¹ rzek¹ le¿y ziemia Kaszubów
piêkna jak m³odoœci sen w noc wiosenn¹. Ziemia zaroœniêta przez puszczê, w której b³êkitniej¹ jeziora, snuj¹ siê rzeki i ciche potoki.
Tu na wschodzie le¿y ziemia rzesiñska, Pomezania, Bartonia, Natangia, zieleniej¹ polany
warmijskie i pogodziñskie.
Tu na pó³nocy - to zalewisko, które Wis³a morzu wydar³a, namu³em swym z l¹dów dalekich
wydartym przesyci³a, a wreszcie sama przez w³asne swe l¹dy siê toczy.
Tu na po³udniu - to Mazowsze, sk¹d przybywasz.
- Przepiêkna to ziemia- mówi³ Herman Balk, patrz¹c z zachwytem we cztery strony œwiata
i obejmuj¹c wzrokiem widnokr¹g niezmierzony.
- Widzisz, jak ziemie te s¹ puste i g³uche. Ciszê tych kniej przerywa jedynie ryk lub bek dzikich zwierz¹t oraz okrzyk ludzi odzianych w skóry zwierz¹t i czuj¹cych jedynie g³ód, chuæ
i nienawiœæ.
A teraz patrz!
Herman Balk w olœnieniu niepojêtym ujrza³, i¿ rozsuwaj¹ siê lasy, przestrzeñ znika. Zobaczy³ w oddali strzeliste wie¿e, olbrzymie mury i potê¿ne dachy twierdzy Malborga, ró¿owe
i zamglone w zieleni pól wys³anych z³otymi zbo¿ami. Zobaczy³ zamczysko Sztumu miêdzy
dwiema powierzchniami jezior siostrzanych. Zobaczy³ zamczyska Œwiecia i Gniewa, Postelina i Suszu, Tczewa i Grudzi¹dza, Radzynia, Torunia, Balgi i Elbl¹ga. Zobaczy³ wieszczymi
oczyma Kristburg w Natangii, Bartenstein, Resel, Wissemberg w Bartonii, Brunsberg i Heilsberg w Warmii. Zobaczy³ miasta tul¹ce siê u podnó¿a zamków, sio³a i drogi bite, mosty na
rzekach, k³adki i ³awy na strumieniach, wielkie katedry i wspania³e porty u brzegów morza.
Liczni rolnicy pracowali na polach w boru wykarczowanych. Rycerze, zakuci w ¿elazo,
uzbrojeni od stóp do g³ów, na koniach zbroj¹ okrytych pêdzili w dal drogami bitymi. Wielkie
wojenne machiny zwolna toczy³y siê z zachodu na wschód po zgrzytaj¹cym ¿wirze pagórków. Kohorty piechoty najemnej i hufce jazdy niemieckiej lekk¹ zbroj¹ okryte, w kirysach
tylko napierœnych, w habitach zakonnych po wierzchu, z krzy¿em z³amanym, o trzech ramionach, na znak, i¿ nie s¹ istotnymi braæmi, z rozwiniêtymi sztandarami pêdzi³y w dal, na
wschód, na wschód.
- Wszystkê tê krainê, której krañców nie dosiêgasz oczyma, której przysz³¹ piêknoœæ w widzeniu ogl¹dasz, której bogactwa jak gdyby we œnie stuletnim zabierasz, dam tobie i domowi
twemu, albowiem tyœ jest jedynie prawym po mnie jej dziedzicem.
- O panie! - zawo³a³ Herman Balk w uniesieniu.
- Ale musisz zsi¹œæ z konia i upad³szy na kolana oddaæ mi pok³on.
Przera¿enie zje¿y³o w³osy wodza pod he³mem i odjê³o mu mowê. Patrza³ ze szpar ¿elaznych w straszne oczy pruskiego zdrajcy. I wyczyta³ we wzroku tamtego, ¿e z konia zsi¹œæ
musi i upad³szy na kolana oddaæ mu pok³on. We wzroku tym by³o coœ wiêcej ni¿ szalbierstwo i podrobienie dokumentów, ni¿ zdolnoœæ do matactwa i oszustwa, do krzywoprzysiêstwa i tyranii, ni¿ zdatnoœæ do wyprowadzenia w pole wszystkich jurystów i szachrajów
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œwiata, ni¿ umiejêtnoœæ zatarcia prawdy, wykrzywienia istoty rzeczy i pochwycenia w porê
fa³szu owoców.
We wzroku tym by³a sama w sobie, istotna, w³asna, zupe³na dusza Hermana Balka. To jego
w³asna dusza z zewn¹trz patrza³a mu w oczy.
- PêdŸ st¹d stado ludzkie w imiê Jezusa Chrystusa, w imiê dobra i cnoty, w imiê przebaczenia i mi³oœci, w imiê odpuszczenia grzechu i zapomnienia winy - pal siedziby w trudzie r¹k
sklecone, zaorz ziemiê, miejsca, gdzie sta³y. Niechaj nowy przychodzieñ osiada na popielisku. Niech stanie szubienica miêdzy l¹dem i morzem. Niech nie obsycha w gnuœnym spoczynku twój miecz nagi. Niech stryk twój zawsze bêdzie wyprê¿ony.
Herman Balk zsiad³ z konia i zgi¹wszy kolana uca³owa³ nogê w³adcy.
Tamten wyci¹gn¹³ miecz i dotkn¹³ nim jego ramienia.
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RZE• W GDAÑSKU
„Timore Dei postposito et dyabolo suadente...”
Lites ac ies gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum.
(Motyw wyroku rzucaj¹cego ekskomunikê na Krzy¿aków).
Z rozpacz¹ w sercu wraca³ na spienionym koniu rycerz Niemira od sandomierskich krain,
dok¹d jeŸdzi³ w poselstwie, a¿eby W³adys³awa £okietka b³agaæ o pomoc dla Gdañska. Brandenburczycy pod starym Ottonem i Waldemarem Askañczykami zagarnêli byli podstêpem
górne Pomorze i miasta. Sam tylko gdañski zamek w wid³ach Mot³awy i Raduni, niegdyœ
przez ksi¹¿¹t gdañskich z drzewa wzniesiony, pozosta³ w rêku S³owiañskich, w mocy Polaków i Pomorzan. Miasto za spraw¹ pewnej czêœci mieszczan, Niemców z pochodzenia, wydane zosta³o w moc Sasów, Ottona i Waldemara.
Lasami okr¹¿ywszy Œwiecie obsadzone przez brandenbursk¹ za³ogê i Gniew, gdy¿ to grodziszcze wpad³o ju¿ by³o od dawna w rêce krzy¿ackie, Niemira z towarzyszami wiadomymi
przesmyki weszli w oliwskie knieje i do bram przypaœæ zdo³ali. Swiêtope³kowe zamczysko
sk¹p¹ licz¹ce za³ogê nie mog³o d³ugo siê broniæ, a osaczone ze wszech stron przez Brandenburów, którzy za spraw¹ rodu Œwiêców posiedli Tucholê, Œwiecie, Nowe i inne grody,
a wszystkie drogi przeciêli, nie mog³o we wsiach okolicznych znaleŸæ ¿ywnoœci ani liczyæ na
dowóz sekretny. W³adys³aw £okietek zajêty wojn¹ z Litw¹ i Rusi¹, skarb maj¹c pusty i dla
buntu wszczêtego w Krakowie nie mog¹c siê z miejsca oddaliæ, udzieli³ dwu rycerzom na
piœmie gorzkiej rady, aby Gdañska, jak mog¹ i zdo³aj¹; bronili.
Wróciwszy na zamek rycerze zdali sprawê. Starosta gdañski, mê¿ny Bogusza, zwo³a³ radê
rycersk¹ i zasiêgn¹³ zdania Wilhelma, przeora gdañskich dominikanów. Przeor doradza³, ¿eby
zamku Brandenburczykom nie wydawaæ, lecz zwróciæ siê raczej o pomoc do najbli¿szego
s¹siada, do jedynej, mocnej potencji chrzeœcijañskiej w tej stronie, to jest do rycerzy malborskich. Rozpaczliwa to by³a rada, lecz musia³a byæ wziêta pod rozwagê, gdy innego wyjœcia
nie by³o. Chy³kiem wys³ano goñca do Elbl¹ga. Znalaz³o siê wœród kaszubskiej za³ogi grodu
cz³eczê sposobne, obrotne, w³adaj¹ce niemieck¹ mow¹. Dano mu pismo królewskie z wyszczególnieniem warunków, na których podstawie Krzy¿acy mieli po³owê gdañskiego zamku
obsadziæ.
Winni tedy byli przede wszystkim na piœmie daæ zapewnienie, i¿ po wypêdzeniu Brandenburów zamek opuszcz¹, zadawalniaj¹c siê wynagrodzeniem za poniesione na tê wyprawê
wydatki.
Goniec pobieg³. Przeœlizn¹³ siê w ³odzi miêdzy nieprzyjació³ stra¿ami i wyp³yn¹³ poza Holmu osuchem w Leniwkê. Min¹wszy zaroœla, stawiska i nowe uprawne pola na wielkiej wyspie zantyrskiej, wskutek traktowania o sprzeda¿ tych posiad³oœci przez kujawskiego Prze69

mys³awa ju¿ po prawdzie w ca³oœci do Zakonu nale¿¹cej - stan¹³ w Elbl¹gu. Kapitu³a elbl¹ska jak najchêtniej przyjê³a propozycjê udzielenia pomocy Polakom w zamku oblê¿onym.
Da³a na piœmie ¿¹dane warunki, i¿ broniæ bêdzie wojskiem swym gdañskiego zamku o w³asnym koszcie, a po up³ywie roku wystawi obrachunek i twierdzê opuœci.
Wnet te¿ wojsko krzy¿ackie wys³ane zosta³o pod wodz¹ che³miñskiego komtura Guntera
Schwartzburga. O ciemnej nocy kohorty ¿elazne wkroczy³y w rozwarte bramy gdañskiej
twierdzy, prowadz¹c obfite zapasy. Krzy¿acy zajêli jedne zamku po³owê. Drug¹ dzier¿yli
Polacy i Kaszubi,
Skoro tylko Brandenburczycy spostrzegli, i¿ w zamku jest krzy¿acka za³oga, poczêli wycofywaæ siê z miasta. Zwolna ci¹gnêli na zachód rabuj¹c i ³upi¹c. A¿eby odwrót nieprzyjació³ przyspieszyæ, starosta Bogusza, kasztelan Wojciech Wojs³aw i rycerz Stefan z Pruszcza podejmowa³a z grodu wycieczki i pêdzili najeŸdŸców: obu margrabiów i dwu biskupów
- lubuskiego Fryderyka i kamiñskiego Henryka, lenników Hassona Wedla, Ebersteina, Glasenappa i innych, z pó³nocnego Pomorza na zachód. Lecz gdy z jednej z takich wypraw
wracali, Krzy¿acy otoczyli ich w sposób zdradziecki. Boguszê okuli w kajdany i wtr¹cili
do lochu.
W obrêbie zamku ci mniemani sojusznicy wznieœli fortalicjê osobn¹ dla siebie, z której na
polsko-kaszubsk¹ po³owê czynili wypady. Wreszcie ca³y zamek zdobyli i ogarnêli we w³adanie wy³¹czne.
Na Boguszy do ciemnicy wtr¹conym wymusili zeznanie pisane, jakoby im dobrowolnie gród
wyda³ a¿ do czasu, gdy W³adys³aw £okietek zwróci sumy na pomoc przeciwko Brandenburom wydane.
Wnet Krzy¿acy znaczne otrzymali posi³ki, stoj¹ce pod wodz¹ samego wielkiego komtura i zastêpcy wielkiego mistrza Zakonu, pod bezpoœrednimi rozkazami saskiego hrabiego Henryka
von Plotzke. Ten zasiad³ w zamku.
Rycerstwo polskie wraz z pomorskim wypchniête poza fosy i mury znalaz³o schronienie
w domostwach, sieniach, dziedziñcach i stodo³ach „starego”, Subis³awowego jeszcze miasta.
W najwiêkszej sali Swiêtope³kowego zamczyska, która siê mieœci³a w naro¿nej, murowanej
wie¿y, zas³aniaj¹cej sob¹ od strony rzecznego dostêpu drewnian¹ budowê, w izbie o œcianach
potê¿nych, zbudowanych z wielkich, ob³ych g³azów, przy dêbowym stole poœrodku komnaty
siedzia³ wielki komtur Henryk von Plotzke. Po drugiej stronie sto³u przysiad³ siê na brzegu
³awy prawny doradca, powiernik, archiwariusz i zausznik a secretis komtura, nosz¹cy w³oskie nazwisko Graffiacane.
Graffiacane nie by³ zakonnikiem ani bratem s³u¿ebnym, nie nosi³ ¿adnego tytu³u ani sprawowa³ urzêdu, a jednak on to w³aœciwie rz¹dzi³ Zakonem. Podsuwa³ niepostrze¿enie prawa przeciwko ¯ydom, kuglarzom, wró¿bitom, czarownikom, w³óczêgom. On wymyœli³ i w szatê
prawn¹ ubra³ rozkaz o przek³uciu ucha ka¿demu zbiegowi spod w³adzy dziedzica. On sporz¹dzi³ zakazy zabraniaj¹ce ³¹czenia siê w pary ma³¿eñskie podczas sianokosu, ¿niw, zbierania chmielu, pod kar¹ utraty ca³orocznych zas³ug. On podsun¹³ myœl kary œmierci na pruskich
trucicielów i uj¹³ tê myœl w formu³ê: skoro kilku ludzi, Niemców i Prusaków, pije spo³em,
ten, kto spe³ni³ ju¿ czarê i now¹ nalewa, winien pod kar¹ œmierci odpiæ z niej czêœæ trunku
i dopiero wtedy podaæ wspó³biesiadnikowi.
Graffiacane by³ cz³owiekiem m³odym i piêknym nad wyraz. Jego wykszta³cenie w prawie
i bieg³oœæ w dyplomatyce by³y nies³ychane. Za mistrzostwa Konrada von Feuchtwangen
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i Godfryda von Hohenlohe bywa³ na dworze ich w komandorii œwiêtej Trójcy w Wenecji - do
Palestyny ¿eglowa³ i w zawieraniu umów z Saracenami uczestniczy³.
Odegra³ rolê zrêcznego intryganta w rozdwojeniu w³adzy miêdzy Hohenlohem i Feuchtwangenem, jeŸdzi³ w misjach sekretnych do kurii rzymskiej i na dwór cesarza. Nade wszystko
jednak celowa³ w znajomoœci spraw, zawiœci, przeszpiegów, zdrad, podstêpów, przekupstw
i morderstw wœród barbarzyñców s³owiañskich, pruskich i litewskich, z którymi Zakonowi
zmagaæ siê wypad³o. Bywa³ w tych rzeczach niezast¹pionym negocjatorem, pos³em, szpiegiem, przekupc¹, handlarzem sumieñ i nabywc¹ dusz, a tak¿e bieg³ym nad wyraz rozdawc¹
do zastosowania, gdzie nale¿y, trucizny i sztyletu.
W nocy z trzynastego na czternasty listopada siedzia³ w milczeniu i uparcie patrza³ w twarz
Henryka von Plotzke. Pomimo zalegaj¹cego ju¿ ziemiê mroku wieczora gwar nadzwyczajny
dochodzi³ do tej sali wysokiej z miasta roz³o¿onego wokó³ zamku, ponad zakrêtem Raduni
i wid³ami Mot³awy. T³umy Kaszubów œci¹gnê³y by³y w³aœnie z bliska i z dala na jarmark od
piêædziesiêciu ju¿ lat rokrocznie trwaj¹cy w ci¹gu dni kilku, który w tym roku, 1308, wypad³
o trzy miesi¹ce póŸniej wskutek zagarniêcia kraju i miasta przez Sasów. Miêdzy koœcio³em
rybackim œwiêtego Miko³aja i wielk¹ budow¹ œwiêtej Katarzyny, na sto kilkadziesi¹t lat przed
t¹ chwil¹ przez ksiêcia Sambora wzniesion¹ - pod murem miejskim, który podówczas ³¹czy³
wie¿ê dominikañsk¹ rybackiej parafii z baszt¹ „Patrz w górê”, przez Niemców Kiek in die
Kok zwan¹, ponad rzeczk¹ Raduni¹ a obok m³ynów niemieckich, na wielkich placach rozci¹gnionych wœród op³otków od starej Mot³awy a¿ ku rozdo³om szydlickim - jarmark dominikañski siê kot³owa³. To wydeptane, b³otniste targowisko, obstawione drewnianymi domostwami starego miasta, wrza³o teraz od nadzwyczajnego zgie³ku. Po odst¹pieniu brandenburskich najeŸdŸców, po zwolnieniu spod opresji zamków, osiedlisk, dworów i wsi, ludnoœæ kaszubska z³upiona przez Niemców przyby³a t³umnie z uwolnionych okolic, gdy¿ musia³a nabywaæ nie tylko odzie¿ i statki domowe, ale i ¿ywnoœæ sam¹.
Siedz¹c na wytrzebionych w boru polanach - niniaki w Pomorsce czy ³yczaki pod Koœcierzyn¹, równie jak beloki i kabatki, ma³o na ogó³ mieli m¹ki i chleba. M¹ki ¿ytniej u¿ywali na
zacierki i kluski, stanowi¹ce ich ulubion¹ potrawê. W czasie przednowku ¿ywili siê surowiznami i kwasami, a czêstokroæ pleœñ i zgnilizna wydobyta ze spróchnia³ego drzewa, z przymieszk¹ plew i najgrubszej m¹ki za chleb im s³u¿y³a. Pó³nagie dzieci po z³upieniu wszystkiego dobytku i odzienia przez wrogów wa³êsa³y siê w checzach dymu i ciê¿kiego czadu pe³nych. Matki zbiera³y w lasach, na pastwiskach, w porêbach i po nadwodziu zielska i badyle
jesienne, ¿eby je zakwasiæ i jako kapustê zgotowaæ. Z drzew owocowych tylko kwaœna krzeœnia, ma³oziarnista tubylcza wisienka, tuli³a siê w lecie obok domostw, a tej jesieni krzywe
jab³onki pociesza³y gromady dzieci swym nad wszelkie s³owo cierpkim i ma³ym owocem,
którym Sas wzgardzi³ i dla twardoœci go nie obdar³.
Z ¿yznych okolic zawis³a i z zantyrskiej ¯u³awy, z gniewskiego Kociewia, od strony nakielskiej Krajny, z Pa³uk, z lewego nadbrze¿a Warty, z borów i a¿ spod Che³mna, z Kujaw zwieziono na targ gdañski wielk¹ iloœæ zapasów i towarów, wod¹ na bykach wiœlanych, na polskich promach i komiêgach albo wozami, skradaj¹c siê w poprzek bezpañskiego lasu. Popod
okapami i daszkami drewnianego klasztoru czarno-bia³ych mnichów zaleg³y góry bochenków
chleba z nowego zbo¿a wypieczonych, bary³y mas³a, konwie miodu i stosy jaj, Wis³¹ sp³awione z dala, od polskiej strony. W ciep³ych ka³u¿ach stêka³y tu karmne wieprze i ogromne
maciory, kwicza³y prosiêta postronkiem za tylne nogi przytroczone do ko³ków w ziemiê wbi71

tych - gdaka³y kury i kwaka³y kaczki, skwiercza³y kurczaki, powi¹zane w istne kopy pierza.
Tuli³y siê tu owce i barany, sp³awione na sprzeda¿ a¿ zza Noteci, znad Warty i zza Ossy sta³y krowy, ja³ówki, konie i Ÿrebiêta. Zwierzyna, dostawiona przez puszczañskich myœliwców od strony jezior raduñskich, zajmowa³a po³aæ targowiska. Le¿a³y tam odyñce i warchlaki, sarny, jelenie i zaj¹ce - stosy g³uszców, cietrzewi, jarz¹bków - na rosochatych dr¹gach
dynda³o mnóstwo ubitych dzikich gêsi i kaczek, kuropatw i przepiórek, powi¹zanych w mendle ³ykiem za dzioby nosowe.
Ponad Mot³aw¹ reboce od Helu i Pucka, zza kêpy i z Gdyni, przybie¿awszy na ten targ æwiardym morzem na swych czarnych ³odziach, porozstawiali ogromne karzne z wêdzonymi storniami, z wêgorzami, kadzie z solon¹ bañtk¹, oprawion¹ ju¿ i posk³adan¹ w stosy. Obok, na
wid³ach i szczeblastych ¿erdziach ko³ysa³y siê za wiatrem wystawione na sprzeda¿ przez
gdañskich Niemców sieci rybackie na rybê morsk¹, jeziorn¹ i rzeczn¹, wiêcierze i w³oki, podrywki i saki, drygawice, skrzydlaki, wiraszki, suwa³y, k³omie, ¿aki, brodnie, sieci z matni¹,
k¹tówki, i bez matni, wierzchówki, wszelkiego rodzaju wêdy i osêki.
Opodal roz³o¿yli swój mieszczañski towar gdañscy sitarze:
przetaki, sita i pytle. Tu¿ przy nich wykrzykiwa³a koszykarze, zachwalaj¹c swe kosze i opa³ki. Dalej sta³y na ziemi misy i dzbany, pêkate o dwu uchach pêkale, garnce, donice, kubki
i czary, rostruchany i szklenice. Istny mistrz w swej sprawie, bednarz znad Raduni okazywa³
belki, czyli dzie¿e, wiadra i konewki, beczki, cebry i balie. Snu³ siê w górê rzeczki korowód
statków domowych, wystawionych na pokaz i sprzeda¿ przez tokarzy i snycerzy, druciarzy
i stolarzy, czyli s³awnych gdañskich tiszarzów.
Bli¿ej œrodka wielkiego targowiska roz³o¿y³y siê stragany w kszta³cie zacienionych sklepów
z p³ótnem w krosnach tkanym, zgrzebnym i cienkim, z suknem i ubiorami, z ci¿mami, buksami i skórzniami, ze wstêgami i sznurami paciorków z bursztynu. W s¹siedztwie tych szatnych straganów przedstawiali swój towar olejkarze: pachnid³a i wonnoœci, proszki i krople oraz doktory, chwal¹c zawarte w s³ojach i skrzyneczkach korzenie i zio³a, dekokty i sole,
maœcie i amulety. Znalaz³ siê tutaj namiot ozdobny z zabawkami i mnóstwem cacek dla dzieci, zmyœlnych figlów z drzewa i kowanego ¿elaza, przedziwnych sztuczek wypalonych z gliny przez ojców i braci œw. Dominika.
Z dala od obudwu koœcio³ów rozpiêli sw¹ wielk¹ budê omamiacze, kuglarze, trefnisie, b³azny i wyp³oszê, pajace w œmiesznych szatkach, z ubielonymi lub umorusanymi na czarno gêbami. Muzykanci walili w bêbny i cymba³y, dêli w tr¹by i œwistali w piszcza³ki, rznêli od ucha
na basach i wiolach, a œpiewak wêdrowny przedziwne bajdy wyci¹ga³ o królach i wojewodach, o strasznych wojennych przydarzeniach, o piêknych dziewicach i ognistej kawalerskiej
mi³oœci.
Rozstawione tu i tam, poci¹ga³y t³um jadaj¹cy przaœno kramy z sol¹ i t³uszczami, ze s³onin¹,
sad³em, z zamorskimi pieprzami i goryczk¹ niewiadomych liœci. Wszêdzie wabi³y oczy wyroby cygañskie z ¿elaza i miedzi, niemieckie z krêconego i plecionego rzemienia, siod³a,
wodze, uprzêgi, kañczugi, przedmioty wyciosane i wyrobione z cennego drzewa, z kamienia
i bursztynu.
W g³êbi, a przecie¿ w miejscu widocznym i jak gdyby pierwszym, które wszystkim w oczy
wpada³o, sta³ ciemny namiot Rusaka z Nowgorodu, Sadka, bogatego goœcia. Przybywszy na
swym ogromnym, wielo¿aglowym korabiu, co siê na kotwicy ko³ysa³ u pala Mot³awy, jakby
szukaj¹c u w³adców zamku opieki - ów nowgorodzianin, bogato odziany w do³om d³ugi a¿
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do samej ziemi i we wzorzysty pod nim kopieniak, g³adzi³ sw¹ d³ug¹ i jak ³opata rozpostart¹
brodê, a wœród niskich uk³onów pokazywa³ raz wraz jaœnie panom, wielmo¿om polskim i pomorskim soroki wyprawnych futer sobolich, rysich, gronostajowych i niebieskolisich. Bez
wzglêdu na czasy tak niepewne, na zmiany panów grodu i kraju nie waha³ siê przywieŸæ na
sprzeda¿ b³amów czaruj¹cego carogrodzkiego z³otog³owiu i parczy szkar³atnej. Pozwala³ zagl¹daæ do swych sepetów pe³nych bezcennych, wielobarwnych kamieni, ³añcuchów ze z³ota,
sygnetów i pierœcionków, zausznic i naszyjników per³owych.
Kagañce smolne, tu A tam wetkniête w miejskie mury, latarnie pozawieszane nad towarem
i stosy ³uczywa podsycanego przez miejskich pacho³ków na szczycie nie dokoñczonej jeszcze wie¿y „Patrz w górê” oœwietla³y t³um ogromny, przewalaj¹cy siê we wszystkich kierunkach, i wielkimi plamami pada³y tu i tam na ten obszar i wielobarwn¹ masê. Ca³a dziedzina
pe³na by³a ci¿by ludowej, mê¿czyzn i kobiet, dzieci i starców, Kaszubów i Polaków, Niemców, przechodniów, ludzi z morza i z l¹du, z pól i lasów, rolników, myœliwców i wojaków,
osiad³ych i w³óczêgów.
Wrzaskliwe targi i g³oœne strzelenia d³oni¹ o d³oñ przy dobijaniu targu, krzyki przekupniów
i spekulantów, g³oœne rozmyœlania nabywców, uganianie siê stra¿y za rzezimieszkami i urwipo³ciami, nawo³ywania siê i g³oœne rozmowy jak w lesie i na polu wieœniaków w najrozmaitszych gwarach od mazurskiej do pomorskiej - kwiki zwierz¹t, pisk ptasi, r¿enie koñskie - ruch
wszystkich we wszelkich kierunkach - poœpiech, podniecenie i weso³oœæ nape³nia³y ten przestwór.
Poprzez t³um rolniczy, bartniczy, rybacki, wojacki i pastusi przeciskali siê z niema³¹ pomp¹
i parad¹ kaszubscy i polscy rycerze, starszyzna i bogacze, za pan brat pomiêdzy sob¹ gwarz¹c. Od niechcenia lustrowali okiem przywiezione l¹dem i wod¹ zapasy a skarby, sami nabywali to i owo. Gapili siê na piêkne dziewczêta, a z rozdziawion¹ gêb¹, jako i lud pospolity,
przystawali przed pomostami, na których si³acze dŸwigali jednym palcem tramy i z³omy ciê¿kie nie do wiary, szarlatani po³ykali mizerykordie, no¿e i ogieñ, a komicy wyprawiali cudeñki, od których brzuchy trzês³y siê jak na komendê, a gard³a rycza³y wzd³u¿ i w poprzek rynku
i uliczek starego gdañskiego miasta. Nie brak³o w t³umie tym nawet samych szesnastu rycerzy, którzy teraz, po wypchniêciu z grodu polskiej i kaszubskiej za³ogi sprawowali dowództwo obrony miasta. Nie brak³o nawet bogobojnych zakonników, dostojnych mieszczek i cnotliwych matron, które siê by³y przed nieprzyjacielem do miasta schroni³y. W gospodach, pod
wiechami i w piwnicach podcieniowych domów ¿ó³tow¹se Mazury zapija³y psiwo i smakowa³y zino, raz wraz dolewaj¹c s¹siad s¹siadoju z zielonego zbana. Taki kiewa³ drogi odbywszy ze swem maes³em i chlebem, z mniodem i jejamy, a zarobiwszy na cisto, syrce mieli
mientkie i mni³owali tutejsze, gdañskie ludzie. Kochiane by³y dla nich czarnolice i d³ugonose Kaszeby z wielkimi baranimi czapamy na g³oje i w baranich ko¿uchach siedz¹cy w milczeniu na uawach popod œcianamy...
Henryk hrabia von Plotzke, mistrz prowincjonalny i zastêpca wielkiego mistrza Zygfryda von
Feuchtwangen, raz wraz podchodzi³ do okna wpuszczonego w grube mury sto³pu i przez rozwarte po³owice patrza³ w miasto.
Graffiacane mówi³ o koniecznoœci czynu.
- Jak¿eby - rzecze - mog³o byæ w inny sposób dokonane to dzie³o? Jak inaczej? Oto gród jest
ju¿ w rêku Zakonu. Gród gdañski i Gród gdañski, Gmewe i wyspa zantyrska! Sprzeda nam te
ziemie Salomea Ziemomys³owa, córa Sambora. Prosz¹ siê o kupno ca³ego klucza dóbr w ¯u73

³awach jej synaczkowie - wraz z rybo³ówstwem na Wiœle... To kupimy. Lecz miasto? Ma-li to
miasto pozostaæ jako ostoja Polaków i Kaszubów, którzy wraz s¹ jedn¹ wrog¹ si³¹, gdyby siê
nawet mocowali pomiêdzy sob¹, gdy¿ ka¿dy z nich w swojej w³asnej wys³awiaj¹c siê mowie, po polsku mówi¹c czy po kaszubsku, w gruncie rzeczy po polsku przemawia. A ka¿dy
z tych szczepów, niby to do odrêbnego rodu nale¿¹c, po prawdzie jednym jest ludem. Przenigdy nie zostawiaæ miasta Gdañska w rêku zbratanego teraz ludu! Przenigdy! Zbratanie tych
dwu szczepów - œmieræ Zakonu! Oddaæ £okietkowi miasto, to znaczy zgi¹æ przed nim kolano i wydaæ mu tak¿e i zamek. Siedzieæ w zamku i nie mieæ w rêku miasta? To szaleñstwo.
Trzymaæ to miasto pod bokiem swym takie, jak jest, s³owiañskie z ma³¹ Niemców przymieszk¹, ulegaæ S³owian t³umowi i czekaæ, a¿ siê W³adys³aw £okietek z opresji wywinie?
Wtargnie tu jako król polski, pan upragniony Polaków i Pomorzan! Ju¿ tu by³, ju¿ ho³d
przyj¹³! Za nim stoj¹ - jak d³uga i szeroka Pomorska! Gdy wróci, w tym mieœcie bêdzie mia³
miejsce oparcia: ostojê na morskim wybrze¿u. Osaczy nas z l¹du i z rzek obu, g³odem zmusi
do zgiêcia kolana. St¹d bêdzie - jako ów pies przenigdy nie ug³askany, Swiatopo³k - rzuca³
siê z zêbami na wschód, na po³udnie. Wydrze nam Gmewe! Wygoni z Zantyru! Kto wykona³
zdobycie zamku, musi zdobycia miasta dokonaæ. Albo siê cofn¹æ i w drewnianym zapiecku
Malborga klepaæ pacierze. Skoro siê zaœ zdecydowaæ na to drugie, na wziêcie, to trzeba je
chwytaæ w tej¿e chwili, gdy Polaki i Kaszuby s¹ jako wêgorze w ¿aku, gdy siê tu na ¿er zleŸli i s¹ wszyscy w jadrach. Wszyscy s¹ w kupie. Czekaj¹. W tym oto s¹ rynku. Oto tam, panie!
Tam! W dole!
Henryk von Plotzke opar³ rêce o stojaki okienne, wychyli³ siê na dwór i patrza³ w targowisko. Wiatr jesienny, wiatr zimny, wiatr z nizin i zalewu g³adzi³ mu w³osy wzburzone nad czo³em m¹drym i piêknym. Zastêpca wielkiego mistrza odwróci³ siê gwa³townie do swego mentora i poprzez stó³ rzuci³ mu w twarz be³kot wyrazów gwa³townych, stek bez³adny zniewa¿aj¹cych wykrzyków.
Graffiacane ³agodnym uœmiechem i wzruszeniem ramion zby³ ten wybuch rycerza. Pocz¹³
mówiæ od nowa, ze spokojem, rozwag¹ i si³¹ dowodów, wyrazami uszykowanymi w zdania
doskona³e:
- Gdyby¿ tu - rzecze - sta³y przy nas duchy twórców Zakonu i pierwszych budowniczych tego
pañstwa - Henryk Walpot Bassenheim i Otto von Kerpen, Herman Bart i Salza wielki a¿ do
skoñczenia wieków, Konrad landgraf Turyngii i Poppo von Osterna, ten niestrudzony pracownik, co ponure i bezp³odne, dziesiêcio³okciowe namu³y Wis³y i Nogatu porzn¹³ rowami i t³uste szlamy, stawiska, b³ota w ogród czarowny zamieni³, wielcy wodzowie i nieustraszeni rycerze z ¿elaza: Hanno von Sangershausen, Hartman von Heldrungen, dwaj Hohenlohowie...
Czy¿by którykolwiek z nich waha³ siê w tej chwili? By³a¿ kiedy¿ w Domu Panny Marii Jerozolimskiej doba równie szczêœliwa? Gdañsk posi¹œæ od jednego skoku! Od jednego ciosu
topora! Gdañsk! Gdañsk! Jeszcze raz powtórzê: - Gdañski Mistrzu! I nie wykonaæ ciosu?
Zawahaæ siê? Stan¹æ w drodze? Nêdznie przestraszyæ siê œwistu miecza, ³oskotu topora? Rycerzowi? Wodzowi?
- Zamilcz - mrukn¹³ Henryk von Plotzke, rêce zak³adaj¹c na piersiach.
- We wrzasku kobiet, w lamencie dzieci, w jêku dobijanych mê¿ów, w ³unie po¿aru objawia
siê chwa³a duszy rycerza. Mieczem zdobywa siê grody, nie r¹k za³amaniem. Na krwi wyciêtych w pieñ rycerzy krzy¿a przez dzicz odszczepieñców Natangii, w powstaniu sambijskim,
pod Pokarwis budowa³o siê pañstwo rycerzy. Na krwi wyciêtych do nogi przez rycerzy krzy74

¿a obroñców Balgi, pruskiego Christburga, Swiêtopo³kowych Sartawic, Elbl¹ga, Wolawy i tylu straszliwych pobojowisk z Pomezanii, Warmii, Bartonii i Galindii, poprzez mordy i rzezie,
poprzez rzekê krwi p³yn¹c¹ ze strasznej zdrady Mendoga, poprzez porêby w ludach, gdy pod
Otokarowym ¿elazem i rycerzy z zachodu leg³y ludy pruskie, zaiste, jako lasy wyr¹bane do
szczêtu - budowa³y siê œciany malborskiego domu. Dziedzicem jesteœ tych czynów, o panie!
A wszak¿e po setnych i tysi¹cznych wyprawach w puszcze wschodu Zakon zdoby³ bezludne,
dzikie i ja³owe pustkowia wystawione na wiekuisty najazd i wiekuist¹ grabie¿ pogan. Tu, po
drugiej stronie Nogatu i Wis³y, le¿¹ ziemie b³ogos³awione, uprawne, osiad³e, podobne do z³otych ³anów pod Gniewem. Na tych oto ³anach powinny powstaæ siedziby ludzi teutoñskich,
przybyszów z krain Zachodu. Na tym doskona³ym miejscu, gdy sp³on¹ przyciesi i okapy,
strzechy i krokwie, wêg³y, progi, odrzwia, dŸwirza, sienie i œwietlice, przybudówki i podcienia s³owiañskie - stanie wysoki mur z ceg³y, komin z luftami, wystrzeli podniebny dach przysz³oœci osnuty rynnami, œwiec¹cy siê szybami w ramach i futrynach, przewiewny od lufcików,
a wokó³ niego roz³o¿¹ siê place brukowane, obrze¿one rynsztokarni. Rycerzu, czyli¿ Niemcem nie jesteœ? - zawo³a³ Graffiacane z cicha, lecz tak przejmuj¹co, i¿ Henryk hrabia von
Plotzke da³ mu znak, ¿eby zamilk³.
Potem komtur leniwym krokiem podszed³ do okna, znowu patrza³ na bujne ognie i s³ucha³
¿ywych krzyków gawiedzi. £una od œwiate³ na targu dominikañskim w s³abych odblaskach
pada³a na jego oblicze. Graffiacane patrza³ ze swego miejsca na tê twarz skamienia³¹ i widzia³, jak obfite ³zy la³y siê z oczu rycerza i strug¹ ciek¹c sp³ywa³y na brodê.
Poruszy³ siê Graffiacane i z cicha zakl¹³ po w³osku.
Henryk von Plotzke odszed³ od okna i kroki swe do drzwi tej izby skierowa³. - Przystan¹³.
- Potomne wieki, setki i setki lat wzywaj¹ ciê, Henryku von Plotzke - szepta³ Graffiacane. Krzyk tysiêcy potomnych ludzi teutoñskich wzywa ciê, ¿ebyœ szed³ prêdzej!
Henryk von Plotzke przest¹pi³ próg tej sali. Stan¹³ na stopniach wejœciowych. Klasn¹³ w rêce. Dwaj pacho³kowie podali mu p³aszcz i tunikê. Przypi¹³ miecz do boku. Wdzia³ szyszak.
Stoj¹c na podwy¿szeniu w dziedziñcu zamkowym pocz¹³ gwa³townie wydawaæ setnikom rozkazy. Mówi³ cicho do komtura Guntera i do braci, którzy z izb górnych do niego przybiegli.
Namiestnicy ruszyli siê na rozkaz do izb dolnych, do kazamat i sklepów. Podwórzec zamkowy wnet roiæ siê pocz¹³ jak mrowisko i czarny siê sta³ od zbroi.
Knechty piesze w kapalinach i grubych pancerzach, z lancami na lewym ramieniu, mieczami
u boku i wielkim w prawicy toporem ustawia³y siê w siln¹ kolumnê. Zajê³y ca³y dziedziniec.
Z cicha odsuniêto wrzeci¹dze, odepchniêto zasuwy brony jednej i drugiej. Pierwsza kolumna
wysz³a przez most zwodzony - cicho jak stado wilków, gdy na czyj¹œ nag³¹ œmieræ dybi¹c
nastêpny wkracza w œlad poprzednika tak umiejêtnie, i¿ jednego tylko œlad zostaje. Kolumna
ta zsunê³a siê poza fosê, na praw¹ rêkê i id¹c po zap³ociu ogrodów przedmieœcia zamknê³a
wyloty dróg w ³¹ki i pola wiod¹cych.
Gdy pierwsza w ciemnoœci zniknê³a, druga kolumna wype³ni³a g³êbokoœæ podwórza i wnet
na skinienie mistrza prowincji wyp³ynê³a jako czarna smuga poprzez rozwarte podwoje zamkowe... Ta posz³a na lew¹ rêkê wzd³u¿ Mot³awy, skrêci³a w stronê wschodnich ogrodów i u
wylotu uliczek stanê³a.
Za drug¹ wysunê³a siê trzecia z legowisk w izbach podziemnych, a po niej czwarta, ostatnia.
Te dwie, rozst¹piwszy siê we dwie strony, mia³y miasto osaczyæ z daleka, od strony Biskupiej, Gradowej i Cygañskiej Góry.
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Tak to z czterech stron œwiata miasto kaszubskie otoczone zosta³o przez zastêpy krzy¿ackie.
Oddzia³ rozumia³ siê z oddzia³em i jeden drugiemu podawa³ has³o:
- Gmewe!
Gdy ostatni ¿o³nierz znikn¹³ w czeluœci bramy, wróci³ wielki komtur do izby i na dawne miejsce przy oknie. Opar³ siê znowu rêkami o kamienne stojaki i trwa³ w niemym milczeniu.
Za nim, na tym samym stanowisku, w ciemnoœci czeka³ doradca.
Gdy sporo ju¿ czasu minê³o, w pewnej chwili rzek³ Graffiacane:
- Czas ju¿! Czas wielki!
Henryk von Plotzke podniós³ g³owê i zacz¹³ modliæ siê z cicha, patrz¹c w niebo jaskrawymi
gniazdami zasiane.
Sekretarz czeka³ cierpliwie, a nie mog¹c dos³uchaæ siê koñca modlitwy, cichymi kroki podszed³ do drzwi, uchyli³ je, zostawi³ otworem. Wœród modlitwy swej wielki komtur wyrzek³
s³owo:
- Zapaliæ!
- Zapaliæ! - powtórzy³ Graffiacane do kogoœ w ciemnoœci dziedziñca.
Na baszcie s³owiañskiej, która z prawieku stanowi³a czworograniasty, obronny trzon zamku
sto³pem zwany, skrzesano ognia co ¿ywo i wnet buchn¹³ p³omieñ smo³y podpalonej w przygotowanym kocio³ku.
Ogieñ ów poda³ umówiony znak zaczêcia kohortom rozstawionym w wêg³ach miasta. Z jednog³oœnym okrzykiem - „Gmewe!” - który by³ tak wielki, i¿ zag³uszy³ do szczêtu rozgwar
targowicy, knechty zakute w ¿elazo, zmarzniête w rowach podmiejskich, rzuci³y siê naprzód.
Szli z czterech stron wszystkimi drogami, wszystkimi ulicami. Niby ruchome mury runêli
w bramy miasta. Wyk³uli i wysiekli stra¿e przede wroty rozstawione. Wy³amali i wyrwali
bram zawory.
Po³yskuj¹c w œwietle ostrzem nastawionych grotów, obna¿onych mleczów i wzniesionych
toporów wbiegli na rynek. Poprzez wywrócone stragany i budy przekupniów, poprzez zwierzêta i stosy towarów czarne wojsko krzy¿ackie rzuci³o siê skokiem na lud zgromadzony.
R¹bano od ucha, ktokolwiek sta³ pod ostrzem topora. Œcinano ³by kupców i ch³opów, siek¹c
z ramienia a¿ do pasa. Ginê³y baby i dziewki. Grot dzidy przeszywa³ po równo panów i kuglarzy. Trup rybaka wali³ siê w gnojowisko œwini, a bartnik pada³ w kadŸ z rybami.
Ludzie na targowisku zebrani œcisnêli siê w ucieczce panicznej i jako fala poprzez rozerwan¹
groblê runêli w jedne stronê, gdy na ich braci spada³o nieszczêdne ¿elazo. Lecz z ka¿dej ulicy, z ka¿dego za³amania drogi, dok¹dkolwiek w ucieczce pêdzili, razi³a ich napaœæ równie
straszliwa jak pierwsza. Pod nowym miejskim murem, nie wiedz¹c, dok¹d siê schroniæ, ludzie darli siê pazurami na œcianê wysok¹, œlep¹ i g³uch¹, jakby w nag³ym olœnieniu pojêli, ¿e
ten mur kamienny zazna uczucia litoœci, gdy je ludzie stracili. Lecz wie¿a Kiek in die Kok
niema by³a i z czucia wyzuta, wysoka w swej zemœcie, twarda w pogardzie i zabijaj¹ca z rozkosz¹ jak ludzie. Tam to, u jej stóp, rzeŸ sta³a siê istnym piekie³ obrazem. Krzy¿ackie soldnery, zaprawione do zbrodni najbardziej wymyœlnych w lasach i na zgliszczach pruskiego
podboju, r¹ba³y tu ludzk¹ masê, jak drwal r¹bie drzewo, stêkaj¹c od swej pracy i poc¹c siê
w trudzie.
Rycerze w liczbie szesnastu, których opiece odda³o siê by³o miasto, przetar³szy oczy ze strasznego zdumienia, porwali siê do obrony. Zwo³ywali siê w t³umie i poczêli wydawaæ rozkazy
stadu ludzkiemu. Ten i ów dopad³ w izbie pancerza, przypasywa³ orê¿, wdziewa³ zbrojê. Ten
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i ów walczy³ sam jeden z nawa³a, zas³aniaj¹c piersiami kobiety i dzieci. Jak na samotnego
w kniei odyñca rzuca³y siê na tych mê¿nych psy niemieckie I osacza³y ka¿dego kup¹, zgraj¹,
nawa³¹. ¯o³nierzy pojmanych bez broni ¿o³dactwo krzy¿ackie roznosi³o na ostrzu ¿elaza,
mordowa³o pospólnie. Ktokolwiek zostawi³ broñ w gospodzie, na noclegowisku, pomyka³
klasztornymi zau³kami po zbrojê. Lecz nim zdo³a³ dorwaæ siê miecza i he³mu, pada³ pod razami poœcigu, w sieniach, w dziedziñcach, na schodach. Pewien szlachcic polski zgin¹³ na
wie¿y koœcielnej. Inny przypasawszy brzeszczot walczy³ sam z dziesi¹tkiem morderców w koœciele. ¯o³nierze Zakonu wtargnêli do obudwu koœcio³ów i przelewali krew ludzk¹ wokó³ filarów, konfesjona³ów i przy stopniach o³tarzów. Siekiera krzy¿acka nie przepuszcza³a nikomu na targowicy. P³ata³a w szaleñstwie zbrodni, w dzikim upojeniu, w zemœcie dla zemsty
i w istnej sztuce mordowania. Jeden odcina³ od zamachu g³owy od tu³owiów, inny oddziela³
od ramion rêce wzniesione b³agalnie. A¿ œwinie le¿¹ce w swych ciep³ych ka³u¿ach poczê³y
ze zdziwieniem smakowaæ w b³ocie krwi¹ przesyconym.
Pop³ynê³y strumyki czerwone do ³o¿yska Raduni. Zaczerwieni³y siê wody Mot³awy.
Na pró¿no opat Rudiger usi³owa³ zas³aniaæ bezbronnych, rzucaæ siê miêdzy walcz¹cych i b³agaæ o zaprzestanie mê¿obójstwa. Skam³ania jego ¿adnego nie odnios³y skutku. Pchniêto go
poza siebie miêdzy konaj¹ce, ¿eby tam sobie do woli spowiedzi pos³ucha³.
RzeŸ coraz bezbrze¿niej szala³a. Wyciêto do nogi, do ostatniego wszystkê szlachtê pomorsk¹,
która siê by³a w mieœcie znalaz³a. Wrzask œmierci coraz straszliwszy uderza³ o mury miejskie, o przyŸby, wi¹zania, fosy, œciany i wêg³y wysokiego zamku, a¿ dosiêgn¹³ otwartego okna
i otwartego ucha Henryka von Plotzke, który siê modli³ przy oknie.
Komtur nachyli³ siê ni¿ej i s³ucha³.
Ju¿ setki, tysi¹ce ju¿ razy s³ysza³ g³os zabijanych na wojnie - g³os œmierci. Nieraz sam œmieræ
zadawa³. Nie obc¹ jego duszy by³a zemsta niemiecka i nienawiœæ. Ale teraz ten krzyk ludzki
wzywa³ ku niemu z pado³u wyciem tak potwornym w swej grozie, jakby siê czeluœæ piekielna rozdar³a i stanê³a otworem. Komtur odskoczy³ od okna. Ucieka³. Szczêka³ zêbami od ciosów lodowatego przestrachu, co mu plecy kañczugiem przecina³. W ciemnoœci izby szamota³
siê ze sob¹. Rycza³ z bólu.
Postrzeg³ przy sobie cieñ doradczy - i przycich³. Ze wstydu k¹sa³ rêce w milczeniu. Kêdyœ
w drewnianym dworzyszczu buchn¹³ p³omieñ po¿aru. Za nim drugi, trzeci, czwarty, pi¹ty...
Stanê³a w ogniu wie¿a dominikañska, s³up p³omienny. Wnet jednym stosem ognistym sta³o
siê stare miasto s³owiañskie.
Piekielny ów ogieñ zajrza³ w okna zamkowe i w szeroko rozwarte oczy Henryka von
Plotzke.
Wówczas Graffiacane szepn¹³ z cicha:
- Powie siê, gdzie nale¿y, udowodni siê w sposób niezbity, zaœwiadczy siê wiarogodnymi zeznaniami, i¿ mistrz krajowy Zakonu Panny Marii i bracia zakonni, w niczym nie uszkodziwszy mieszczan miasta Gdañska, wrócili siê do swego kraju. Powie siê, gdzie nale¿y, z³o¿y siê
na to dostatecznie wa¿ne oœwiadczenia, i¿ mieszczanie gdañscy z w³asnej woli zburzyli swe
mieszkania i poszli w inne okolice, by siê tam osiedliæ.
Wpoœród trzasku po¿aru ucichaæ pocz¹³ wrzask ludzki. Stosy umar³ych zaleg³y ju¿ by³y plac
szeroki. Jêki konaj¹cych uchodzi³y w gdañsk¹ ziemiê na wieki, na wieki, na wieki.
Wzi¹³ siê ju¿ knecht do rabunku nagromadzonych dostatków. Ten i ów z czeladzi zakonnej
przysiad³ znu¿ony za sto³em.
77

Ten i ów zdj¹³ ju¿ myœnicê i œciera³ pot kroplisty ze spracowanego oblicza. Ten i ów przymyka³ oczy od widoku i zag³usza³ s³uch od jêku grubos³own¹ pieœni¹ zwyciêstwa.
Zesch³e wargi ch³epta³y ju¿ wino i piwo z konwi pozosta³ych na stole, a gard³o spragnione
gasi³o z rozkosz¹ pragnienie nieznoœne po tak wielkiej robocie.
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ZAG£ADA DWORU
Panosza pomorski imieniem Wis³aw, czyli pospolicie Wyszka, nazwiskiem Zamk Trzebiatowski, siedzia³ na starej ojców roli w górze wód, kêdy Piaœnica wlewa siê w ¯arnowieckie Jezioro. Kiedy w te strony przybyli Zamka ojcowie, o tym ju¿ dawno zapomnieli nie tylko s¹siedzi z bliska i z dala, lecz i same uczone panny cysterski, w³adczynie ziem u wyjœcia Piaœnicy z jeziora. Nie wiedzia³ tego dok³adnie ród Trzebiatowski.
Jakaœ tylko baœñ mêtna i na miarê czasu przekszta³cona wspomina³a, i¿ przyszli tu byli ongi
z Polœci ii ¿e sami z Polochów ród swój wiod¹. Stare, niejasne, zagmatwane podanie, z ust
ojca w ucho syna po spo³u ze s³owami pacierza snuj¹c siê w czasie, g³osi³o, i¿ sk¹dsiœ, od
jakowegoœ jeziora Gop³a z królem pradawnym, przepotê¿nym, wielkim i szczodrym szli w te
strony na Œwiecie, Gniew, Tczew, Gdañsk a¿ do fal morza. Œwiêta i czczona klechda domowa œwiadczy³a nadto, i¿ od owego pradawnego króla za wielkie na wojnie wys³ugi praszczur
rodu otrzyma³ nad Piaœnickim Jeziorem sp³acheæ lasu niema³y - od wielkiej wody w górê a¿
do zaciosanego buka na polanie, od buka a¿ po pa¿ycê i znowu w dó³ do urodzajnego nad
wod¹ osieka.
Bór ów le¿a³ na wschodnim brzegu jeziora, nachyla³ siê wraz z ziemi¹ ku wielkiej wodzie,
schodz¹c a¿ na samo wybrze¿e. Pradziadowie, dziady i ojce karczowa³y go w³asnymi rêkoma. Wyciê³y buki i dêby, sosny i modrzewie, a¿ do samych olch rozrastaj¹cych siê zastêpem
szerokim ponad jeziorem. W³asnymi rêkoma wydziera³y korzenie pniów, d³ugie na dziesi¹tki
stóp cz³owieczych, wyszarpywa³y serdeczne korzenie g³êbokie na dwa ch³opa, ci¹gnê³y na
wierzch odnogi i baty ja³owca, k³¹cze jerku, g³ogów i tarniny. Pali³y je na wielkich stosach
i popió³ rozsypywa³y na ziemiê. Wynios³y na ramionach i w d³ugie posk³ada³y kamionki na
miedzy swej dziedziny wielkie, okr¹g³e, wyœlizgane g³azy, które sam tylko diabe³ móg³ pozostawiæ w tym lesie. A¿ wreszcie spod siekiery i gracy wyjrza³a rola czysta a urodzajna nadspodziewanie.
Niegdyœ w przesz³oœci ojcowie wznieœli poœrodku dziedziny z potê¿nych modrzewiowych
œniatów i p³azów dom okaza³y, dworzyszcze na ca³y ród potomny. Wystawa dworu patrza³a
w stronê wielkiego jeziora. Nad czarnym i osadzistym dachem gontowym sta³y pozostawione
z prawieku cztery lipy tak olbrzymie, i¿ ich korony by³y jako puszcza sama w sobie. Sta³a
przy wêg³ach domu grusza polna, dzika, leœna, która siê przecie z ludŸmi zesz³a, zros³a, stowarzyszy³a, a nawet lepszy w czasie owoc wydawaæ poczê³a, gdy jej korzenie gnojem swoim
i gnojem zwierz¹t ob³askawionych syciæ jêli.
W pobli¿u osady, a w poprzek pól na œwiat wydanych sz³a droga z koñca œwiata, z Gdañcza
samego, z Krokowa, dziedzictwa Gneomara Wikerade, darowizny ksiêcia Mestwina - z Darzlubia, dziedzictwa rycerza Rados³awa ze Strugi, z Ch³apowa i z Pucka. A sz³a ta droga ku wyjœciu Piaœnicy z jeziora, dalej na Wierzchuceno i w nieskoñczony œwiat, kêdyœ na Bia³ogród u £e79

by, na S³upsk i na sam Szczecin, Droga by³a borowa, puszczañska, korzeniami przeroœniêta
i wlok¹ca siê bagien smugami - w bród przechodzi³a potoki, strumienie i ciê¿kie odnogi karwiñskich a ch³apowskich mokrade³, lecz na owe czasy jedyna i g³ówna w tej stronie.
W wiosenny dzieñ siedzia³ pod lipami na ³awie prastary Wyszka Zamk Trzebiatowski i zamglonymi oczyma patrza³ w jezioro. Widzia³ je z tego miejsca ca³kowite, na milê z gór¹ d³ugie, na æwieræ mili szerokie. Nogi mu ju¿ ciê¿ka staroœæ pêta³a, wzrok przyæmi³a, krzy¿ w pa³¹k zgiê³a. Zerwa³ by³ œciêgna nóg przed laty, gdy jako m¹¿ dojrza³y przebiega³ z ksiêciem
Swiantopo³kiem knieje z tej i tamtej strony wiœlanej, œlizgaj¹c siê po lodach albo wp³aw wody
gruntuj¹c - gdy mkn¹³ jakoby na skrzyd³ach za Noteæ lub Ossê, niczym za tê ot - Piaœnicê.
Wyszka œciœle nie wiedzia³ - kromki przecie swych poczynañ nie pisa³ - ile mu by³o. Miarkowa³ przecie po wieku dzieci, zwierz¹t i rozroœcie drzew, i¿ pod sto lat doci¹gn¹³. Nie móg³
ju¿ teraz nie tylko z oszczepem i rogaczem na tura w puszczy g³êbokiej, nie tylko z kusz¹ na
³osia w karwiñskim moczarze, lecz nawet ³uku ja³owcowego nie móg³ celnie za¿yæ na s³onkê
ponad jeziorem w podwioœnie ci¹gn¹c¹. Gdy s³ysza³, jak pochrapuje o zmierzchu, w górze chrap - chrap - serce w nim dygota³o i ¿al w piersiach doskwiera³.
Teraz, skoro przeminê³a groŸna, têga zima ostatnia i zapachnia³ znowu czarodziejski maj, jerczyk ¿ó³tym kwiatem sp³on¹³ po wzgórzach, a b³êdny tuman rozpostar³ siê znowu nad wod¹,
niebieski w sobie, jakoby oczy niewieœcie, gdzieœ kêdyœ widziane w s³odk¹ m³odoœci godzinê
- Wyszka nie móg³ ju¿ w izbach dosiedzieæ. Tutaj o kiju pod lipy wybiera³ siê z rana i a¿
o póŸnym a zimnym jeszcze zachodzie wraca³ pod strzechê. Patrza³ w swoje jezioro.
Rozlewa³o siê w brzegach niedosiêg³ych oczyma. Ginê³o w puszczy swej, w rodzonym lesie.
Drugich, tamtobrze¿nych, w g³¹b zatok¹ uchodz¹cych oddaleñ Ÿrenica nie mog³a ju¿ uj¹æ.
Zlewa³y siê w jedno zmamienie oka z lasami, co zstêpowa³y z wy¿sza - ³¹czy³y siê w ca³oœæ
senn¹, ni to noce, ni to dnie, sen i czuwanie wtulone w przesz³oœæ ¿ywota dalek¹ i zapomnia³a. Chmury nad wod¹ jeziora przep³ywa³y ciemne a bia³e i mknê³y podniebne ptaki ze stron
dalekich. Lecia³y têdy z koñca œwiata, z po³udnia na pó³noc, w drugi koniec œwiata. A zda³o
siê nie raz i nie dwa, ¿e ptak staje w locie i na skrzyd³ach nieruchomych siê wa¿y - ¿e ob³ok
staje w wêdrówce swej bez pocz¹tku i koñca, a jeden i drugi napatrzeæ siê nie mo¿e tego cudu
ziemskiego. Albowiem na okrêgu ziemi takiego cudu nie widzia³. Niekiedy po wierzchu ucich³ej wody mknê³o w oczach coœci, jakoby ³abêdzich piór puch najdelikatniejszy albo sama
jeno barwa sinego ob³oku, upad³e z niebios na wody zastyg³e w bezruchu. A ta che³b lotna
i ¿wawa, tamtego dosiêgaj¹c wybrze¿a, rozpryskiwa³a siê w œwietlist¹ strza³ê, d³ug¹ jak po³aæ lasowa.
Nie przerywa³y ciszy nieskalanej te ruchy wody. Nowy podmuch wiatru, ³agodny i dobrotliwy, nadlata³ od wschodu s³oñca, od strony morza, nowym sposobem poruszy³ wody uœpione
i now¹ nadawa³ im postaæ.
Czasami z tamtej strony, z werzchuceñskiej puszczy, z lasów nadolskich, g³êbokich i nieprzebytych wybiega³ jakowyœ donoœny krzyk, œwiadectwo walki, zgrozy, rozpaczy, konania, œmierci - a jego echo wpada³o w obszar jeziora ni to w objêcia koj¹ce, uciszaj¹ce jako
matki ³ono. I krzyk boleœci czy œmierci tak zacicha³ w ogromiech jeziora, jak wszystko zacicha w wiecznoœci.
Ile¿ to bólów, ile¿ strachów ponocnych, ile walk, ile klêsk, ile nieszczêœæ sam Wyszka nad t¹
oto wod¹ pokona³!
Wszystko przesz³o. Ucich³o w wiecznoœci.
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Znik³o. Usta³o.
Tu straci³ ¿onê, matkê siedmiu córek.
Z dzieci tych jedne wydar³y dziwne choroby, wrogowie najbardziej straszni, mœciwi i nieprzeb³agani tej ziemi - inne pobrali w odleg³e strony mê¿owie. Z ma³ych dziewcz¹tek, cudnych
jak kwiaty na ³¹ce piaœnickiej, powyrasta³y rozty³o i wrzaskliwe kobiety, matki i babki. Nie
by³o przy nim ani jednej. Tylko wnuczka imieniem Tekla, po najm³odszej córce zmar³ej przed
laty, chowa³a siê we dworzyszczu. Tak rok Niemcy w Gdañsku zar¹bali mu brata, który w tym
dworze, wspólnym po ojcach dziedzictwie, ora³ i sia³, ¿¹³ i m³óci³, rozkazywa³ czeladzi, pracowa³ i gospodarzy³, gdy Wyszkê staroœæ przygarbi³a do ziemi. Po bracie tym zosta³ jeno syn
jedynak, m³okos lat dwudziestu paru, który z owej rzezi gdañskiej po stracie ojca cudem
uszed³ i lasami do dom wróci³. Z nim razem przybieg³ towarzysz jednolatek, Poloch gdañski,
któremu Krze¿oce równie¿ na placu Dominika ca³¹ wymordowali rodzinê, ojca i matkê, braci i siostry. Ten Pioch, a po prawdzie Pioter, nazwiskiem Pruszak, przysta³, a nawet przyrós³
do Zamków domu. Coœ tam mieli do siebie ów Pioch i najm³odsza z Zamkówien, ona Tekla.
Ci to dwaj m³odzi, Jarosz i P³och, orali teraz z wiosn¹ pola, siali jarzec i ³owili osêk¹ rybê
w Piaœnicy. Stary Wyszka radowa³ siê patrz¹c na tych dwu m³odych ³ silnych wyrwidêbów.
By³a to radoœæ niemocy, i¿ jest w tej puszczy przed napaœci¹ zas³ona, mêska rada i mocna
piêœæ, weso³oœæ a zdrowie.
Gdy siê wieczorem wszyscy z rodziny zeszli, a s³udzy i czeladŸ obsiad³a komin w wielkiej izbie, starzec lubi³ gwarzyæ o tym, co robi³ za m³odu i co widzia³ we œwiatach. Czêsto mu siê to i owo pl¹ta³o, i¿ syna poczytywa³ za ojca, a wszystko obecne przenosi³
kêdyœ tam, w zamierzch³¹ starodawnoœæ. To, co by³o na pocz¹tku, za jego m³odych lat,
pamiêta³ najwyraŸniej, jakby siê dziœ w³aœnie albo wczoraj sta³o. Tego zaœ, co siê wczoraj w³aœnie przydarzy³o, czêstokroæ wcale nie móg³ spamiêtaæ i dobrze we w³aœciwym
miejscu pamiêci wmurowaæ. Tego dnia, w koñcu maja, gdy siê na obiad z pola zeszli
i pod lipy wyci¹gnêli stó³ z ³awami, ¿eby tutaj na s³oñcu i powietrzu warzê spo¿yæ, Wyszka, poniós³szy do ust parê zaledwie ³y¿ek swego mleczywa, j¹³ zaraz perorowaæ. Bajkê
im rozpowiada³, jako zwykle.
- Be³ roz - rzecze - jeden kowol, ten ¿y³ weso³o, a sê nie cierowo³ uo Boga ani uo djob³a. Jak
uon pozno³, ¿e uon be wnet uumar, uon rzek do swojego uucznia:
- Ciej jo uumrze, tej mie w³o¿ m³otk ji porê d³udziech, uostrech gozdzy w zark.
Ten uuczeñ to zrobie³, a tak kowol be³ zachowany. Tej uon szed do niebiesciech dwierzy
a chco³ bec do nieba wpuszczony. Ale œwiêty Pioter rzek:
- Jo ce ni mogê do nieba wpuscec, te jes za wieldzi grzesznik. Biej dale!
Kowol szed dale, a przeszed do piek³a. Ale tam nie be³ nicht kole dwierzy, a te dwierze be³e
zamk³e. Tej uon wz¹³ swój m³otk a klepo³ na dwierze. To czele ty djoble a pos³ale jednego
zazdrzec, co to za trzosk tam be³. Ale jak djobe³ dwierze uodemk a wezdrzo³, kowol uuchwycy³ go za uucho a przebi³ na stronie. To tego djob³a barzo bola³o, a wrzeszczo³ barzo. Tede
pos³ale djoble jednego inszego, uon mio³ zazdrzec, czemu ten djobe³ tak mocno wrzeszczo³.
Ale jak uon dwierzamy wezdrzo³, kowol uuchwoce³ go te¿ za uucho a przebi³ go na dredzi
stronie. Tej wrzeszczele ty dwaji djoble tak g³osno, ja¿ nowe¿szy djobe³ rzek:
- Jo muszê s¹m zazdrzec, co tam je.
Ale jak uon przed dwierze wezdrzo³, kowol chco³ go te¿ uuchwocec a przebiæ. Uon skok
chutko w ty³ a zatrzas dwierze. Tej uon szed tylneme dwierzamy a uucek do Boga, a rzek:
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- Przed mojeme dwierzamy je jeden kowol, ten przebi³ ju dwuch uod mojech djob³ów za
uusze do dwierzy, a to nie felowa³o wiele, ¿e uon mie samego nie przebi³. Te go muszesz do
nieba wz¹c, bo jak ja go do piek³a wezmê, tej jo nie uostanê panê w piekle!
Bóg nie chco³ te kowola do nieba wz¹c, ale ten djobe³ rzek:
- Ja uostanê tak d³ugo tu, ja¿ te go do nieba wezniesz! Tak musze³ Bóg kowola do nieba wz¹c,
bo djob³a uon doch ni móg³ uotrzemac.
Opowiedziawszy tê bajkê Wyszka d³ugo œmia³ siê z diab³ów przybitych za uszy do odrzwiów
piek³a, mlaska³ warg¹ i jêzykiem o bezzêbe dzi¹s³o i nos zakrzywiony ze staroœci kierowa³ to
tu, to tam, badaj¹c wra¿enie wywo³ane przez powieœæ.
Zachwyca³o go mêstwo kowala i chcia³ je mieæ przez s³uchaczów uczczone. M³odzi jako tako
przyjêli gadkê dziadow¹, ale ulubienica wszystkich, g³adka Tekla jednym uchem z³owi³a treœæ,
a drugim j¹ wnet wypuœci³a. Nic w tym nie dostrzeg³a ciekawego.
Suszy³a zêby do m³odego Pruszaka i chichota³a z nim o czymœ tam ich w³asnym.
Stary b³ysn¹³ rozz³oszczon¹ Ÿrenic¹ i zacich³ wynioœle. Wiedzia³ przecie, co mówi i do kogo.
Chcia³ uczyæ tych oto m³odych walki z diab³em, jak sam z nim mocowa³ siê za ¿ycia. Ma³o¿
to Z³y wyla³ na drogi jego dawne z³oœci i zdrady! Ile¿ to krzywd zada³! Kto móg³ zliczyæ
straszne podstêpy i znêcanie siê Smêtka, gdy siê nie spodzieæ - uderzenia piêœci¹ miêdzy oczy
w godzinie przecudnych wzruszeñ - krwawe zapasy, nêkania, przyduszenia, podbicia kolan,
osaczenia tak przemyœlne, i¿ tylko ³aska Boga mog³a z obie¿y tych wybawiæ.
Wspomina³. Wspomina³ wszystko. Uszed³ w swój œwiat i zapomnia³, ¿e s¹ obok niego dzieci, wnuczka, s³udzy, otroki, parobcy i dziewczyny. Widzia³ smugi krwawych bojów swych,
szturmy kuszami machin i m³otem nieulêk³ym pod os³on¹ matki-tarczy w krainie pruskich
apostatów i pogan, w che³miñskiej ziemi. Jako sny sunê³y przed nim nakielskie i sartawickie
dzie³a, szatañskie poczynania Zakonu. A gdy wspomnieniem dociera³ do m³odych, Swiantopo³kowych dni, znowu d³oñ jego maca³a po lewym boku, a nie znalaz³szy szuka³a za pasem
rêkojeœci.
Oto widzenie drugiej wojny krzy¿ackiej: Swiantopo³k straci³ Nak³o, a marsza³ek prowincji
pruskiej Teodoryk von Bernheim pustoszy Kaszuby a¿ do Pucka. Ksi¹¿ê pan mi³oœciwy tu
w tych œcianach ojcowych nad wod¹ Piaœnicy szuka snu i schronienia. Przep³ywa³y w pamiêci s³awne pora¿enia mistrza prowincji Berlewina, gdy w zwi¹zku z powstañcami sudawskimi
wojsko pomorskie wyciê³o Krzy¿aków w pieñ i trupami ich zas³a³o pola. Ile¿ bojów, ile nocnych podejœæ, Wis³¹ na czó³nie pod krzy¿acki Toruñ, pod krzy¿ackie Che³mno! W pogoñ
wieczn¹ za nimi, po tropach ksiêcia Mestwina, którego jak szatany wydzieraj¹ z r¹k ojcu
i wodz¹ omamem z miejsca na miejsce! Pora¿ki, ucieczki, ucieczki b³otem i lasem, spanie
w œniegu, w wiklach, w szuwarze. Napaœci nocne, podejœcia ranne, czyhanie w wid³ach Nogatu na statki ich, ci¹gnione w stronê Elbl¹ga i Balgi. Uczta owa nocna w ziemiañskim pod
Kwidzynem domu, noc radosna w lasach, wœród œpiewów, pijatyki, rozpasania i drwin z owego tchórza, co siê wci¹¿ Krzy¿aków lêka³ i wszêdzie ich widzia³. Aliœci - rozwieraj¹ siê drzwi
i czarne knechty w oknach wywalanych m³otem! Ej, ty walko potê¿na! A owe¿ bitwy na
³odziach z Fryderykiem von Wiede...
Wspomnia³ œmieræ ksiêcia i dzieje Mestwinowe. Owia³o go ciep³o radoœci, gdy patrza³ na
zastêp Polochów z poznañskim ksiêciem przebiegaj¹cy te drogi. A potem wieœæ o RogoŸnie...
Wnet w drzemaniu prêdkim wszystko zmêtnia³o. Przygas³o. Nie umia³by teraz powiedzieæ,
czy to sen o owym wielkim polskim królu, co tu z pradziadem przyszed³ ku morzu, czy to
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widzenie prawdy prze¿ytej. Gdy siê ockn¹³, sam ju¿ by³ pod lipami. Rozbiegli siê do roboty
wszyscy. Widaæ by³o, jak dwaj m³odzi, brataniec i ten z Gdañska przyb³êda, we dwie pary
koni orz¹ pochy³¹ niwê. Jeszcze tu na pó³nocy - choæ maj sta³ w pe³ni - ziemia by³a ch³odna.
Ledwo-ledwo niedawny zamróz z niej wytchn¹³. Skiby pod soch¹ wyrobion¹ z klêka jesionowego, okut¹ ¿elazem klepanym, odk³ada³y siê na bok ciemne i lœni¹ce z wilgoci. Ostre trzós³o kraja³o zesz³oroczn¹ caliznê starego œcierniska. Powa¿ne wrony kroczy³y za ka¿dym z oraczów, a warble, przyjaciele strzechy, stadem sfruwa³y z ga³êzi lipowych dla wydziobywania
pêdraków. Zagony dymi¹ce siê pod s³oñcem odk³ada³y siê d³ugimi pasami, smuga za smug¹,
zni¿aj¹c siê w stronê jeziora.
Na ten widok najistotniejsze wzruszenie ogarnê³o starca. Uczu³ w g³êbi duszy swej szczêœliwoœæ spokoju. Kocha³ pracê na roli. Mi³owa³ j¹ bardziej ni¿ s³awê wojenn¹, ni¿ zwyciêstwo
i tryumf. Nie ba³ siê wcale, i¿ wkrótce nadejdzie ów poranek, kiedy mu siê oczy ze snu nie
odemkn¹, kiedy nie bêdzie ju¿ widzia³ ani tych d³ugich, brunatnych zagonów, ani m³odych,
¿ó³tawych liœci olchy nad wod¹, ani wielkiej g³adzizny jeziora. Wiedzia³ na pewno, i¿ ów sen
bêdzie dobrem najwy¿szym, czymœ jeszcze lepszym ni¿ spokój chwili obecnej. Odst¹pi¹
wówczas od starego cia³a troski i trwogi, niemoce i strachy, poszturchniêcia i upadki, nêdzni
poganiacze starego serca i krwi zleniwia³ej.
Ale nim owa chwila wieczna mia³a nast¹piæ, Wyszka cieszy³ siê wszystkim, co widzia³ oczyma, tym bardziej nienasycenie, im mniej mu dni zostawa³o do ostatniej uczty ¿ywota. Brzmia³y w nim - nie w uchu, lecz w g³êbi duszy - g³osy dzieci. Nie tych, które dziœ s¹ jako doros³e
osoby - ¿ywych g³osy istotne - lecz okrzyki i wo³ania tamtych ma³ych, co ich ju¿ wcale nie
ma. Œmia³y siê w nim chichotem najradoœniejszym niewinne dziewczyneczki, anio³y za ma³e
ludki poprzebierane, do których szatan ¿adnej jeszcze nie ma racji i prawa. Zanadto jeszcze
przeczyste s¹ w sobie, ¿eby w nich coœ dla siebie odnalaz³. Igraj¹ na brzegu jeziora, k¹pi¹ siê
w ciep³ych falach, nagie a niewinne przezgrzechy, boginki z nieba na ten padó³ zes³ane. Ba³wani siê nad nimi woda, œmiech tryska, gdy na siê wzajem bryzgi czyste miotaj¹. Stary Wyszka wzdycha³ i p³aka³ w g³êbi duszy, czemu dzieci przestaj¹ byæ anio³ami i wyradzaj¹ siê
w grzeszników brudnych, œmierdz¹cych ludzk¹ chuci¹ i nierz¹dem, w organy jedz¹ce i pij¹ce, w naczynia zbrodni i hañby. Czemu oblatuje z nich niewinny i pachn¹cy kwiat dzieciñstwa i twardy, nasienny owoc powstaje. Wzdycha³ za dzieweczkami, które we œnie o przesz³oœci widzia³ jako swe córki rodzone. Otacza³y teraz jego g³owê ni to chór anio³ów, œpiewaj¹c, wesel¹c siê i tañcz¹c. S³ysza³ g³osy ich i dzieciñskie s³owa, których ju¿ nikt nie mówi.
Rozstawia³ rêce, ¿eby obj¹æ widma œwiête, co przesz³y ju¿ nad ziemi¹ jak ob³oki nad ¯arnowieckim Jeziorem.
Podniós³ g³owê. Patrza³. Oto mia³ przed oczyma drzewiny sadu za domem, ka¿d¹ wypielêgnowan¹ na podobieñstwo dziecka, obdarzan¹ wszystkim, czego jej by³o potrzeba, a¿eby
mog³a wydaæ kwiat swój i owoc. Jak¿e g³êboko mi³owa³ te bezmowne, przedziwne istoty,
które za trochê opieki i czu³oœci p³ac¹ nieprzeliczon¹ nadwy¿k¹ kwiatów, owoców, zapachów,
najdziwotworniejszych w kszta³cie, rozpostarciu, ¿yciu, barwie i smaku. Tam sta³a pewna
chorowita jab³oneczka, z któr¹ tyle by³o zachodu, pielêgnacji, odziewania jej na zimê w sukienkê z k³oci i powróse³, bielenia w przedwioœnia od odziemka, wyiskiwania z mszyc i natrêtnych mrówek, nim siê na schwa³ wybra³a, a teraz w zamian za trochê nawozu podlanego
miêdzy korzenie sypie kwieciem i mnóstwem jab³ek tak doskona³ych w smaku, tak przemyœlnie niezbêdnych, tak dobrych i stworzonych dla wnêtrznoœci cz³owieka. Pod tamt¹ grusz¹ le¿y
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zakopany pies, zestarza³y stró¿ dziedziñca, wierny Czuja. Ten siê z gruszk¹ po³¹czy³. Za
wszystko dobre, co kiedykolwiek z rêki dosta³, za ka¿de ³askawe spojrzenie i pog³askanie, tak
niewymownie m¹dry zawsze i uczciwy, jeszcze i jeszcze, z roku na rok po tysi¹c razy
o wszystkich w smaku gruszek pamiêta i za wszystko dziêkuje. W dzieñ Bo¿ego Narodzenia
wspomn¹ o nim rokrocznie - ca³y dom wypowie jego imiê, choæ ju¿ szczekania u wêg³ów nikt
nie pos³yszy - gdy ostatni¹ z jesieni gruszkê smakowaæ bêd¹, ¿e ta oto z prochów starego
Czui, na szlachetnym popiele zrodzona. I znów na wiosnê, gdy siê kwiatem drzewo osuje,
westchn¹ z g³êbi, i¿ to tak nad Czuj¹ wieczne ¿ycie jaœnieje.
Oto tam œcie¿ka w g³¹b sadu id¹ca, w ciemny bór. A po zap³ociu znowu przed oczyma wielkie jezioro. P³ynê³y po nim jakby w duszy Wyszkowej z³ociste i b³êkitne smugi ³aski niebiañskiej. I urodzi³a siê tam, w dalekim bez koñca przestworze, czy w duszy nieskoñczenie d³ugie dni na tej ziemi snuj¹cej - modlitwa:
„Odwróæ ju¿ od ludzi wojnê. Odwróæ wojnê straszliw¹, zawsze okrutn¹. Odwróæ morderstwo
z orê¿em w d³oni. Wyrwij orê¿ z r¹k ludzkich i zarzuæ go w ziemiê. Niech ju¿ na wieki rdzewieje!
Niech ju¿ ludzie nie zabijaj¹ ludzi, lecz niech ¿yj¹ w spokoju pracy. Niech ka¿dy idzie za klêkiem p³uga, ka¿dy wzd³u¿ bruzdy swej po ziemi nieprzemierzonej, która za trud p³aci tyl¹ mi³oœci. Niech pokochaj¹ zwierzêta domowe, towarzyszów dostojnych, wiernych i zacnych. Niech
pokochaj¹ kwiaty i drzewa, zbo¿a, jarzyny, liœcie i k³osy, œwiête, niewinne i tak wiecznie bez
odmiany uczciwe. Niechaj nareszcie ludzie uszanuj¹ œwiêtoœæ dzieci i trud przodków umar³ych.
Niech oddadz¹ sprawiedliwoœæ pracy wykonanej w przesz³oœci. Niechaj j¹ uczcz¹ jako prawo.
Odwróæ napaœæ zdobywców.
Wstrzymaj miecz podniesiony.
Odwróæ ju¿ od ludzi wojnê”.
Modlitwê nie tymi wyra¿on¹ s³owy, lecz tê treœæ zawieraj¹c¹ w sobie, przerwa³ têtent daleki
na drodze. Sz³o wiele koni: - duch - duch - duch - duch - duch - duch-da - duch - duch duch, duch - duch...
Wyszka nastawi³ ucha. Wrodzony na³óg czujnoœci ockn¹³ siê w ciele. Serce zako³ata³o. A gdy
starzec oczy d³oni¹ od s³oñca przys³oni³, dojrza³ wielki jeŸdŸców komunik. Sadzili na przepysznych ogierach odziani w ¿elazo, z g³ow¹ he³mami okryt¹. Pióra wielobarwne na szyszakach siê snu³y.
„By³¿eby to sam polski król? - myœla³ Wyszka. - On, ma³y £oktek? Wiarê mu zaprzysiêgali
wszyscy na przymorzu i w Pomorsce, od Koronowa do wielkiej wody, od Œwie¿ej Zatoki do
Sarbska, od morza po Krajne, na czterdzieœci mil wzd³u¿, na piêtnaœcie mil wszerz. Witali go
jako pana prawego i swego króla wszyscy, od wielkopana do chudego pacho³ka. Witali go
jako dziedzica jego mi³oœci ostatniego Gryfity. Có¿ to tam jest? Kto jedzie?”
Rycerze t³umem wywalili siê z lasu i w poprzek roli zoranej w skok sadzili wokó³ person
poœrodku jad¹cych. Gdy siê ze starym ciemnikiem zrównali, do dworzyszcza z drogi wiod¹cym, przystanêli. Radz¹. A¿ od ca³ego hufca od³ama³ siê jeŸdziec i skokiem do bramy przyczwa³a³. Zako³ata³ we wrota.
Pobieg³ tam z czeladnej izby pacho³ek wierzeje otworzyæ. JeŸdziec wpad³ na dziedziniec i rozejrzawszy siê bystro po ca³ym obejœciu i dworze, nie wymówiwszy s³owa, do swoich powróci³. Skoro im coœci rozpowiedzia³, ca³a jazda skierowa³a konie pyskami ku dworowi. Wnet
wje¿d¿ali przez bramê jeden po drugim wspaniali rycerze.
84

Zadr¿a³o od gwa³townego wzruszenia stare serce Wyszkowe. Bia³e p³aszcze na nich! Na ka¿dym p³aszczu z lewego ramienia czarny krzy¿.
Jak gdy myœliwiec zwierza - tura w boru znienacka zobaczy - krew sp³onê³a...
Ca³y dziedziniec nape³nili rycerze, s³u¿ba, pacho³kowie.
Zajecha³y wozy kuchenne i podwody z ¿ywnoœci¹. Poœrodku t³umu siedzia³o na koniach kilku dostojnych, oko³o których wszystko siê snu³o w uk³onach a czo³obitnie. Ale i cl wreszcie dowódcy czy wielmo¿e ze swych kulbak zsiedli z ulg¹ i wzajem siê weneruj¹c wœród
uk³onów ku osiedlu zmierzali. Torowa³a im drogê braæ s³u¿ebna Krzy¿aków i jacyœ trabanci nie po zakonnemu, œwiecko i b³yszcz¹co odziani. Pioch Pruszak i m³ody Trzebiatowszczak, widz¹c z pola, co siê na drodze dzieje, rzucili swój sprzê¿aj i p³ugi, przesadzili ostrokó³ i p³oty otaczaj¹ce dwór ca³y i stanêli zdyszani za plecami dziada Wyszki. Pioch,
w Gdañsku urodzony i wychowany w s¹siedztwie niemieckim, rozumia³ mowê teutoñsk¹
doskonale jakoby swoj¹ w³asn¹, zna³ siê na szatach, zbrojach i znakach rycerskich. Szepn¹³
zaraz do ucha starcowi:
- To bêdzie sam jeich mistrz wielki. Jest i komtur. Ten z Gdañska! Plotzke! Mordorz!
Dwaj dostojnicy zbli¿ali siê do starca i patrzyli nañ z pob³a¿liwym uœmiechem. Wyszka
Zamk-Trzebiatowski nie spuszcza³ ich równie¿ z oczu, obudwu, maj¹c w sobie uczucie wilka, któremu siê szczecina je¿y na grzbiecie od widoku brytanów nachodz¹cych jego legowiê.
Zygfryd von Feuchtwangen, dawniej komtur Ostrudy, póŸniej, w czasie zatargów z Hohenlohem na wielkiego mistrza wybrany, a wreszcie, po œmierci antagonisty powtórnym zaszczycony wyborem, zjecha³ by³ w³aœnie z Wenecji do Malborga i tu stolicê Zakonu fundowa³.
Teraz wyruszy³ z tej nowej stolicy, a¿eby siê spotkaæ z Waldemarem, m³odszym Askañczykiem, synem Konrada Drugiego, potomkiem Albrechta NiedŸwiedzia a po k¹dzieli margrafa
Gerona - w celu doprowadzenia do skutku uk³adu o sprzeda¿ Pomorza, który ju¿ przed rokiem by³ w Toruniu przez wielkiego komtura von Plotzke z obydwoma margrabiami omówiony. Wielki mistrz zapowiedzia³ by³ swe przybycie na oznaczony dzieñ w miesi¹cu maju do
S³upska, sprzedanego margrafom przez ksiêcia Wis³awa, rugijskiego w³adcê. ZapowiedŸ tê
wielki mistrz wys³a³ by³ z Gdañska na S³upsk przez retmana umyœlnie odprawionej szkuty,
który mia³ póŸniej pchn¹æ z brzegu morskiego goñca na miejsce.
W drodze do umówionego celu wielki mistrz zab³¹dzi³ w lasach. Unikaj¹c karwiñskich bagien wzi¹³ siê na górn¹ Piaœnicê, Rybno, Lisowo, Opalin. Tu w zapad³ych wsiach powzi¹³
wiadomoœæ, i¿ jakowyœ hufiec rycerski kr¹¿y na wybrze¿u Piaœnickiego Jeziora. Podes³awszy
czatê, wielki mistrz zasiêgn¹³ jêzyka, i¿ to sam margraf Waldemar, wyjechawszy na spotkanie wysokiego goœcia, szuka go ponad jeziorem.
Nast¹pi³o spotkanie w³aœnie w pobli¿u dziedziny Wyszkowej. Ko³uj¹c ponad jeziorem, dwaj
przemo¿ni panowie napotkali w bezdro¿u szlak leœny, który ich prosto na trzebiatowski dwór
wyprowadzi³. Obadwaj dostojnicy prze³o¿yli pobyt na œwie¿ym powietrzu pod drzewami nad
ciasnotê i zaduch s³owiañskiego wnêtrza domu. Rozstawiono miêdzy lipami w pó³okr¹g
wszystkie sto³y i zydle, jakie tylko w izbach znaleziono, nakryto je kobiercami i suknami
w³asnymi. Panowie zasiedli, ma³o dbaj¹c o gospodarzy i ich rolê w tym domu. Kobiety Trzebiatowskie uciek³y by³y do lasu, strwo¿ona s³u¿ba rozprys³a siê i rozproszy³a kêdyœ po nadjezierzu w zaroœlach. Sam jeno Pioch gdañski i m³ody Jarosz Trzebiatowski zostali na miejscu.
No, i Wyszka. Wszyscy trzej z dala od t³umu przyjezdnych - m³odzi po obu stronach dziada na przyzbie dworu przysiedli. Patrzyli, jak s³u¿ba niemiecka wynosi z zapola stodó³ ostatnie
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na przednówku wi¹zki s³omy i spasa koñmi ostatnie miary owsa do siewu zagarniête z s¹sieków. Patrzyli, jak trabanci rozwalaj¹ drzwi komór i rabuj¹ a ¿r¹, co znajd¹.
Margraf Waldemar g³êbokie okazywa³ uszanowanie wielkiemu mistrzowi Krzy¿aków. Ilekroæ
ostatni zaczyna³ mówiæ, margraf dwornie zacicha³ i pokornie nastawia³ ucha. Lecz spojrzenie
jego oczu wielkich i nieustêpliwie spozieraj¹cych nie zgadza³o siê z cichym brzmieniem
mowy. Wielki mistrz, starzec têgi, przysadzisty, o grubym karku i oczach przekrwionych, zdawa³ siê chytrze napawaæ przymuszon¹ uni¿onoœci¹ margrafa. Mówili ju¿ obadwaj o sprawie,
która wielkiego mistrza znagli³a do tej jazdy dalekiej - o nabyciu przez Zakon malborski
wschodniego Pomorza, kraju miêdzy Wis³¹ i £eb¹, miêdzy morzem i ziemiami Kujaw. Margraf usi³owa³ niby to wycofaæ siê z uk³adu zawartego z mistrzem prowincji w Toruniu. Moc¹
owego uk³adu sprzedawa³ by³ Krzy¿akom miasto Gdañsk, Tczew, Œwiecie i inne grody za
sumê dziesiêciu tysiêcy grzywien brandenburskiej wagi. Znajdowa³ teraz, i¿ zbyt tanio odst¹pi³ te grody i ziemiê. Dowodzi³, i¿ potrzeba mu w³aœnie sum wielkich na walkê z ksi¹¿¹tkiem
Rany.
Zakonnik milcza³ g³adz¹c siwiej¹c¹ brodê. Rozdra¿niony tym milczeniem margrabia uczyni³
z³oœliw¹ uwagê, i¿ suma to zbyt nêdzna, a¿eby j¹ nawet wymieniæ w obliczu cesarza. Król
rzymski œmiechem wybuchnie doprawdy, pos³yszawszy, i¿ siê za dziesiêæ tysiêcy marek
ogromny kraj sprzedaje. A bez potwierdzenia Adolfa Nassauskiego ten uk³ad nie mia³by wagi.
- Równie jak bez zgody najmi³oœciwiszego pana naszego i Ojca œwiêtego, któr¹ my znowu
bêdziemy musieli wyjednaæ sobie... - dorzuci³ z naciskiem Henryk von Plotzke, mistrz pruskiej prowincji.
- Kraj wielki, mówisz Wasza Dostojnoœæ... - ozwa³ siê Zygfryd von Feuchtwangen. - Có¿ to
za kraj - na Boga! Moczary jak te oto, zalewiska morskie po szyjê koniowi, jeziora, puszcze
pe³ne œniegu, lodu i dzikich strumieni...
- Zwierz tylko straszny wa³êsa siê tutaj w poprzek bagien i pustkowia... - dorzuci³ jeden z braci zakonnych.
- Cz³owiek, o ile siê trafi, to przez Bóg ¿ywy l raczej zwierzê dwunogie ni¿ istota z dusz¹
nieœmierteln¹... - mówi³ inny z Krzy¿aków.
- Dymne cha³upy, brudem ludzkim o trzy ³any cuchn¹ce, wpó³nagie dzieci b³¹kaj¹ce siê latem wœród je¿yn, schylone nad jagodami, a w zimie wêdz¹ce siê w dymie... Surowizny i kwasy to pokarm tych ludzi. Chleba prawie nie znaj¹ - mówi³ von Plotzke odymaj¹c wargi.
- Je¿eli trafi siê w lasach siedziba wielkiego posiedziciela, to taka jak ta oto... - wtr¹ci³ ze
œmiechem szyderczym jeden z m³odszych braci.
- Ludzi tu ma³o. Prawie ich nie ma, zw³aszcza w pó³nocnej stronie - dorzuci³ hrabia von
Plotzke.
- Ludzi prawie nie ma... - powtórzy³ z tajnym szyderstwem margraf brandenburski, - A jednak i ta nêdzna iloœæ okaza³a siê zbyt wielk¹. I z tej nêdznej iloœci jeszcze w ostatnich czasach co nieco odjêto - ci¹gn¹³ z zabójczym spojrzeniem zwróconym na Henryka von Plotzke.
Tamten wytrzyma³ z obojêtnoœci¹ spojrzenie pó³nocnego w³adzcy i z cicha odpowiedzia³:
- Naszym to jest zadaniem i has³em, ¿eby w te pustki ludzi niemieckich sprowadziæ.
- Pewnie! Jestem tej samej myœli. To samo mam na oku. Z ochot¹ te¿ chcê wydaæ w wasze
rêce to dziedzictwo, o bracia czcigodni. Pracujcie!
- Z pos³uszeñstwem gotowi jesteœmy do dzie³a - odpowiedzia³ wielki mistrz, schylaj¹c swój
gruby kark w ob³udnym uk³onie. - Chcemy wiadom¹ sumê wyp³aciæ.
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- Za ma³a to suma - Bóg widzi.
- Za ma³a suma? I to od nas ¿¹dacie sumy wiêkszej, panie tylu krami Od nas, od braci zakonnych! Ilu¿ to ziem dostojny rodzic wasz, ile brat Otto Czwarty przyczynili...
- Ten skarb przesycony z³otem wydobytym z sakwy ludów Wschodu i Pó³nocy, obarczony
darami wszystkich dominiów Niemiec, szkatu³y cesarskiej i papieskiej - za ubogi jest jeszcze... - szydzi³ margraf.
- Je¿eli posiadamy jakie dobra ziemskie, które Wasza Dostojnoœæ wypominaæ nam raczy, toæ
musimy zdaæ z nich rachunek najœciœlejszy wobec Zbawcy naszego i namiestnika Jego na ziemi. Nie nasze to dobro, lecz Jego samego. Nie mo¿emy p³aciæ Jego z³otem za prawa doprawdy mniemane.
- Mniemane? - porwa³ siê margraf.
- Spokojnie, Wasza Mi³oœæ, spokojnie... - przerwa³ wielki mistrz z udan¹ pokor¹.
- Jak to! Gdy ja zmagam siê w walce ponad si³y moje z nawa³a s³owiañsk¹, urabiam rêce szerz¹c w³adzê niemieck¹ na Wschodzie i Pó³nocy...
- Albo¿ i my nie szerzyzny w³adzy niemieckiej na Wschodzie?
- Tak. Szerzycie j¹, dostojni bracia. Sprawiliœcie waszym postêpowaniem, i¿ Mendog wyrzek³
siê wiary chrzeœcijañskiej i znowu sta³ siê ba³wochwalc¹.
Margraf zni¿y³ glos i dorzuci³:
- Arcybiskup Bremy i kanonik z Rawenny, Albert mediolañski, maj¹ zlecenie od papie¿a Klemensa, a¿eby siê udali do Malborga i zbadali wasze postêpowanie na miejscu.
Wielki mistrz g³adzi³ z powag¹ sw¹ brodê. Henryk von Plotzke rzek³ ze spokojem:
- Ta pogró¿ka czy... plotka nie zmienia postaci rzeczy.
- To prawda... - rzuci³ wielki mistrz z utajonym gniewem. - Jakie¿ to prawa, Mi³oœciwy Panie, posiadacie do tej oto ziemi, któr¹ nam tak drogo sprzedaæ chcecie.
Margraf dŸwign¹³ siê z miejsca ze œci¹gniêtymi brwiami:
- Jak to! - zawo³a³. - Margrafowie Otto i Waldemar posiedli blisko osiemdziesi¹t lat temu
dokument od Fryderyka Wtórego, potwierdzaj¹cy wszystkie lenna Albrechta NiedŸwiedzia.
Powiedziano tam: „...Z wielkiej ³aski potwierdzamy im ksiêstwo pomorskie, tak jak wymieniony Albrecht i przodkowie jego trzymali od przodków naszych”.
- Które ksiêstwo pomorskie? - spyta³ wielki komtur z uœmiechem.
- Ksiêstwo pomorskie jest jedno, ca³e, od Rugii po Wis³ê.
- Nie - tam jest mowa o ksiêstwie szczeciñskim - rzek³ von Plotzke z uœmiechem.
- Wac³aw Trzeci, król czeski, wystawi³ dokument bratu memu Ottonowi, zgas³emu w tym
roku ubieg³ym, mnie i Hermanowi, tej treœci, i¿ jeœli my wydamy mu Miœniê, w zastaw nam
puszczon¹ przez Wac³awa Drugiego, to cm nam wyda Pomorze.
- I có¿ s³ychaæ z Miœni¹? - spyta³ wielki mistrz z szyderstwem.
- To rzecz moja i króla Czechów. Pomorze jest moje. Otrzyma³em je wraz z bratem Ottonem
od cesarza Adolfa ju¿ piêtnaœcie lat temu! Po œmierci w Bogu spoczywaj¹cego brata mego Ottona sam jestem tego kraju dziedzicem. Po œmierci owego ksi¹¿¹tka gdañskiego Mestwina...
- W³aœnie, chcia³em s³owo wstawiæ... - z cicha doprasza³ siê von Plotzke. - Po œmierci Mestwina inni przecie zjawili siê pretendenci. Wprawdzie jeden, doœæ znaczny, potkn¹³ siê o próg
zbyt wysoki na jego nogi, o próg, mówiê, w RogoŸnie... - dorzuci³ z jadowitym za Gdañsk
odwetem mistrz pruskiej prowincji.
Margraf Waldemar obrzuci³ go wzrokiem pe³nym nienawiœci i wzgardy.
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- To by³a sprawa rodzinna, rozumiem. Margrabia Jan brandenburski by³ bliskim krewniakiem
owego tam Przemys³awa. Aleæ jest jeszcze ów mia³y, ruchliwy, zabiegliwy polski królik,
£okietek.
- To jest królik zbyt ma³y, ¿eby go braæ w najmniejsz¹ rachubê - b¹kn¹³ margraf.
- My jednak, o Panie, musimy i jego braæ w rachubê, wszystko czyni¹c wed³ug praw boskich
i ludzkich. Musimy albo nabyæ jego pretensje do tej ziemi, albo je orê¿em od niego odebraæ.
Dlatego jesteœmy tak sk¹pi, jak Wasza Mi³oœæ raczy³a nas pos¹dziæ.
- S¹ jeszcze ksi¹¿êta Rugii, Bogus³aw szczeciñski... - mówi³ wielki mistrz Zakonu.
- Tych ja biorê na siebie. Tych uroczyœcie biorê na siebie... - odpar³ margraf.
- Rozumiemy, Rozumiemy doskonale. Lecz te sprawy s¹ zawik³ane, niejasne, niepewne. My
znamy siê na wartoœci darowizn cesarskich. Chcemy uwa¿aæ ten kraj ca³y za lenno cesarza.
Chcemy! Nabywamy wszelkie prawa i pretensje do tego kraju. A wiêc, Wasza Mi³oœæ?
Margraf przysun¹³ sobie nog¹ zydel najbli¿szy i na nim opar³ kolano.
Sta³ siê wynios³y, pyszny, wspania³y, monarszy. Rzek³ majestatycznie:
- Ustêpujê wam me prawa i pretensje do ca³ej ziemi pó³nocnej od £eby po Wis³ê i od morza
po Kujawy - za dwadzieœcia tysiêcy marek brandenburskiej wagi.
Wielki mistrz zwiesi³ g³owê i milcza³.
- No? - spyta³ margraf wynioœle.
- Nie, Mi³oœciwy Panie.
- Wiêc có¿? Mam¿e znowu zbrojne nachodziæ te strony?
- Zbrojno? - zapyta³ z ironi¹ mistrz prowincji. - Nie starczy na to ce³ rzecznych i dochodów
z osobistego maj¹tku...
- Dajê wam przecie Chojnice, Tucholê, Œwiecie, Nowe, Tczew, Gdañski
- Nawet i Gdañsk? - zapyta³ wielki mistrz ze œmiechem.
- Te zamka - t³umaczy³ Henryk von Plotzke - oraz inne pomniejsze s¹ jeszcze na dobre w rêku Polaków. Dopiero zdobywaæ je przyjdzie, wydzieraæ z r¹k Przemys³awa, ksiêcia kujawskiego, i Kazimierza, jogo brata. Trzeba ich tam bêdzie niema³o, jak psów, na szubienicach
wywieszaæ, zanim siê te zamki osiêdzie.
- A wiêc, jaka¿ jest wasza cena? - pyta³ margraf jakby nie dos³yszawszy uwagi.
- Cena by³a ju¿ umówiona rok temu.
- Musicie daæ wiêcej. Tak nie sprzedam. Dajcie osiemnaœcie tysiêcy.
- Nie! Mi³oœciwy Panie. To darmo... - rzek³ Zygfryd von Feuchtwangen.
- Dajcie¿ piêtnaœcie tysiêcy! - rzuci³ z gniewem Waldemar.
- Nie! Mi³oœciwy Panie, to darmo... Ani jednego solida wiêcej.
- Powtarzam: piêtnaœcie tysiêcy!... - wo³a³ margraf ze wstydem i w furii.
- Nie, Mi³oœciwy Panie!
- Czternaœcie!
- Nie!
- Trzynaœcie!
- Nie!
- Dwanaœcie!
Zanim wielki mistrz odpowiedzieæ zdo³a³, stary Wyszka wsta³ z miejsca. Przyb³êda Pioch,
siedz¹cy obok, wk³ada³ mu przez ten czas ca³y, pó³g³osem, s³owo po s³owie wszystko z dok³adnoœci¹, co wielcy goœcie mówili. Wyprostowawszy nagle przemoc¹ wysi³ku swoje krzy88

¿e zgarbione, starzec ruszy³ we drzwi domu, stukaj¹c g³oœno kijem w ziemiê. Nie zwrócono
na to uwagi. Tylko Piotr i Jarosz za dziadem pobiegli. Min¹wszy wielk¹ izbê czeladn¹, œwietlicê, dziewczyñsk¹, sieñ i bokówkê, ujrzeli obadwaj, ¿e drzwi zamczystego skarbca s¹ na
œcie¿aj otwarte. Zajrzeli. Wyszka wdzia³ ju¿ na g³owê prapradziadowski sz³omik, na piersi
i plecy pancerz, a w owej chwili w³aœnie zawœci¹ga³ ze œmiesznym poœpiechem zeschniête,
z¿elazia³e sprz¹czki nagolenic. B³ysn¹³ na m³okosów krwawym okiem z ciemnoœci komory
i nag³ym skinieniem wodza wskaza³ im orê¿ stary, porozwieszany na œcianach. Warkn¹³ jakowyœ rozkaz odwieczny, dla nich niezrozumia³y. Chwycili, czego dopadli. Zamk Trzebiatowski porwa³ m³ot, którym by³ wielekroæ wali³ w bramy Christburga. Mróz œmiertelnego natchnienia zje¿y³ mu w³osy pod he³mem. Dr¿enie nag³e przebieg³o wskroœ cia³a. Starzec wyszed³ z domu. Za nim dwaj m³odzi z nagimi w rêku mieczami. Wyszka w œwiêtej g³upocie
swej wypad³ na œwiat³o jak widmo. Dziki, oszala³y niós³ w sobie sen, i¿ to on, kowal z bajki,
bêdzie teraz m³otem klepa³ w zamk³e dwierze piekielne. Z krzykiem w œciœniêtym gardle
run¹³ na Niemców.
Przez chwilê trwa³o w dostojnym gronie zdumienie. Œmiech siê rozleg³. Ale na widok m³ota
podniesionego przeciw margrafowi i mistrzom ca³y zastêp porwa³ siê do orê¿a. Pchniêto dziadygê kopijami. A gdy siê groty zeœliznê³y po pancerzu, zajechano go ze wszech stron dziesi¹tkiem klingi toczonej. Pierwszy z brzegu trabant nadepn¹³ le¿¹cego na ziemi jak gadzinê
i œci¹³ go wielkim mieczem. Stara g³owa zlecia³a, a kad³ub skrwawiony leg³ u stóp mistrza
prowincji. Z pasj¹ rozsiekano w bitwie na sztuki, rozniesiono na ¿elaziech Pruszaka i Jarosza. Zw³oki ich nie os³oniête zbroj¹ podarto ostróg kolcami, a g³owy rozwalono na miazgê
obuchami toporów.
Margraf i ministrowie zakonni musieli przerwaæ rozmowê wskutek tego niemi³ego zdarzenia. Waldemar skinieniem rêki pozwolili swoim na zrabowanie dworzyszoza. Rêkodajni podprowadzili konie. Panowie dosiedli wierzchowców, za nimi bracia s³u¿ebni, soldnery i trabanci brandenburskiego dziedzica.
Zastêp oddali³ siê zwolna.
A gdy mijali wylewisko Piaœnicy z jeziora, zaros³e trzcin lasem, grz¹skie, sitowiem osnute,
gwarliwe od pokrzyków, poœwistów i gêdziolenia ptactwa wodnego, i gdy prowadz¹c o¿ywion¹ rozmowê rzucili od niechcenia okiem za siebie, ju¿ dym wielkimi, burymi k³êbami
buzowa³ siê w dali, w dali na wzgórzu, wali³ miêdzy konary lipowe, a wielki ogieñ wysokimi
jêzory wystrzela³ ze starego dachu domostwa Zamków - niespodziewany i straszliwy ponad
wszelkie s³owo. £una krwawa i z³ocista zala³a sine i b³êkitne odmêty Piaœnickiego Jeziora.
Panowie zakonni i margraf Waldemar wziêli siê teraz ku zachodowi na Wierzchuceno, S³uchowo, Osieki, Czekocino, Sasino i Sarbsk, d¹¿¹c w stronê S³upska, a¿eby na miejscu akt
umowy podpisaæ. Po³owa raty, piêæ tysiêcy grzywien, mia³a byæ zaraz wyp³acona, druga po³owa przyobiecana w terminie drugiego lutego 1311 roku. Tak wed³ug prawa wszystko czyni¹c, wchodzili w posiadanie ziemi rozleg³ej, brali w moc krzy¿a dalekie krainy in Polan,
Pomern und czu Prussen.
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BITWA POD ŒWIECINEM
Rycerstwo króla Kazimierza Jagielloñczyka pod dowództwem Piotra z Prawkowic herbu
£abêdŸ Dunina wdar³o siê g³êboko w prusk¹ ziemiê. Rzuci³o siê przede wszystkim dla poratowania kondotiera Jana Skalsky’ego, husyty, zaci¹¿nika id¹cego zrazu na rêkê Zakonowi,
a gdy skarb malborski do dna siê wyczerpa³ - zaprzedanego Polsce. Ów Skalsky, dziki okrutnik i zdzierca Warmii, zamkn¹³ siê by³ przed Krzy¿akami w nadmorskich murach i wœród
obronnych wie¿ Frauenburga, z³upi³ i zbezczeœci³ frombersk¹ katedrê, i do ostatka broni³ siê
przeciwko wielkiemu mistrzowi. Gdy Piotr Dunin na czele swego wojska, szykiem porz¹dnym zmierzaj¹cego, przyszed³ pod nieprzyjaciela z zamiarem stoczenia bitwy pod murami
Fromberku, Ludwik von Erlichshausen, mistrz krzy¿acki, który mia³ pod sob¹ jedynie wieœniaków sambijskich, zaniecha³ oblê¿enia nadmorskiej katedry, uszed³ w lasy z poœpiechem
i zostawi³ Polakom ca³y swój obóz, pe³en zasobów i ¿ywnoœci.
Oczyœciwszy ziemie okoliczne - gdy ch³opi stanowi¹cy ca³¹ si³ê krzy¿ack¹ rozbiegli siê do cha³up,
a mistrz na czele szczup³ego oddzia³u w pruskie puszcze siê cofn¹³ - Piotr z Prawkowic wzi¹³ siê na
zachód, a¿eby daæ pomoc zbuntowanym przeciwko Zakonowi gdañszczanom. Hufiec dwutysiêczny, z Wielkopolan i Kujawiaków z³o¿ony, ruszy³ wzd³u¿ wybrze¿a Œwie¿ego Zalewu, maj¹c przed
oczyma wa³y piaszczyste, wydête przez wiatry w góry kszta³tu dziwnego, o stokach ³agodnych od
strony podmuchu, a strome i spadziste za wiatrem. Koñ polski, w ¿yznych niwach i wilgotnych
³êgach odchowany, brn¹³ po tych przepaœcistych wydmach, wzd³u¿ cichych wód morskiego jeziora.
Przep³yn¹wszy wp³aw Nogat i Wis³ê rycerstwo królewskie przybra³o jeszcze nieco jezdnych Ÿ Tczewa a z Gdañska i ruszy³o poza góry kolebskie, pêdz¹c przed sob¹ najemnika Krzy¿aków.
Nie napotkano przed sob¹ wiêkszej si³y pod Puckiem ani u nasady miêdzymorza, na dawnym
gdañskim szlaku, nad Czarn¹, nad RogoŸnic¹, nad Piaœnic¹, przy Wielkim Jeziorze ani dalej
pod Bia³ogór¹, Kopalinem i przy Sarbskim Zalewie. Pierwszy to raz od stuleci znowu tutaj
na zwiewnych piaskach, golicach, na powichrach i trawach przymorza polskie kopyto odcisnê³o swe œlady. Wielkie, pieniste morze szeroko miotanym zalewem bi³o w pêciny rumaków
i dreszczem przejmowa³o nieznanym dusze rycerzy. Napawa³o ich oczy widokiem wa³ów zielonych, na piasków przeczystych wysypisko wiekuiœcie id¹cych. Wci¹gali w nozdrza s³one
py³y i orzeŸwiali siê ch³odem niezmierzonego przestworu.
Odetchnê³y zbuntowane przeciwko Krzy¿akom dwory i gburstwa, sio³a i rybackie pustkowia.
Jazda przeszywa³a lasy, okr¹¿a³a b³ota, wdziera³a siê na pagóry i przeszukiwa³a w¹wozy. Nie
wytropi³a nigdzie wroga na oko. Lecz gdy Dunin zapêdzi³ siê poza ¯arnowieckie Jezioro,
nieprzyjaciel œci¹ga³ tajemnie wszystkie swoje za³ogi, sprowadza³ od strony Œl¹ska nowe zaci¹gi, zgania³ do swego obozu wszystkich podleg³ych mu jeszcze rolników i rybaków.
Fritz von Raveneck i Kaspar Nostitz objêli dowództwo nad tym wojskiem krzy¿ackim, które
do piêciu tysiêcy ¿o³nierza liczy³o. Zwolna posuwaj¹c swe si³y ku ¯arnowieckiemu Jezioru
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Fritz von Raveneck i Kaspar Nostitz osaczyli Polaków w piaœnickiej nizinie. Przeciêli wszystkie drogi i œcie¿ki od Gniewina, Tu³owa, Mechowa, S³awoszyna, Ostrowa i zagrodzili wojsku polskiemu mo¿liwoœæ odwrotu. Zmiarkowawszy swe po³o¿enie Piotr Dunin s³a³ do króla
Kazimierza goñca za goñcem, ¿¹daj¹c natychmiastowej odsieczy w tym gnieŸdzie b³otnistym.
Goniec za goñcem przeszywa³ na wskroœ lasy i dociera³ do pana.
Król wys³a³ natychmiast s³u¿ebne swe roty pod wodz¹ Piotra Górskiego. Fritz von Raveneck
i Nostitz postanowili najprzód Górskiego pokonaæ, zanimby siê do Dunina przybli¿y³, a póŸniej samego Piotra z Prawkowic w owym ciasnym przejœciu udusiæ. Gdy jednak Górski wkroczy³ w puszcze, znik³ w nich I szed³ sporo, najemnicy krzy¿accy zmienili zdanie i w Dunina
postanowili uderzyæ. Pchnêli tedy ca³¹ si³ê naprzód i dwakroæ ciaœniejsz¹ obrêcz¹ otoczyli
Polaków. Star¹ drogê gdañsk¹, w stronê Starzyna i Pucka wiod¹c¹, zarêbem i do³ami zniszczyli, wszystkie przesieki i smugi w gêstych lasach, wszystkie rozdo³y i polany zamknêli rowami. Pod wsi¹ Swiecino, nale¿¹c¹ do ¿arnowieckiego panien cystersek klasztoru, miêdzy
Jeziorem Swieciñskim, czyli Dobrym, rzekami RogoŸnic¹ i Pr¹dnic¹ a star¹ mogi³¹ pogañsk¹
zwan¹ Skarbow¹, miêdzy lasem, przy którym le¿y kamieñ Bo¿a Stopka, a b³otami niziny
zwanymi Poros³e rozpar³ siê obóz Polaków. Pod os³on¹ jazdy i taboru. Piotr Dunin okopa³
siê mocno i postanowi³ drogo sprzedaæ swoje i rycerzy swych ¿ycie.
Wojsko krzy¿ackie, wychyliwszy siê z lasów od strony Lubocina i Warzewa, stanê³o niez³omnym zastêpem, przecinaj¹c dolinê. Czo³o tego wojska os³oni³y wozy wojenne, ³añcuchami
sczepione. Przed nim wybrano rów g³êboki i wbito czêstokó³ z naostrzonych palów, z których
czêœæ pewna by³a nadto ¿elazem okuta. Tak to okoparwszy siê w swych stanowiskach dwa
wojska czatowa³y na chwilê sposobn¹ do walki.
Noc by³a póŸna, jesienna, gdy polski campiductor, wszystko bacznie opatrzywszy w obozie,
z pozostawieniem czujnej jazdy na przedzie a pod zas³on¹ jazdy oddzia³u gotowej piechoty,
zdawszy g³ówny rozkaz nad t¹ pierwsz¹ stra¿¹ dworzaninowi królewskiemu imieniem Pawe³
Jasiñski, sam wróci³ do kolasy, by w milczeniu czyn jutrzejszy rozwa¿yæ.
W cieniu wozu hetmana snu³ siê mnich gdañski, brat Iwo. By³ to starzec zeschniêty, naprzód
pochylony, o wielkiej czaszce ³ysej, zawsze go³ej, na s³oñce, plute i wicher wystawnej i tak
przepalonej, i¿ raz na zawsze kolor bursztynu przyjê³a. Brat Iwo, przybrawszy to imiê na
czeœæ stryjca Odrow¹¿ów, Jacka i Czes³awa, twórców w Polsce dominikanów zakonu, pochodzi³ ze szlachty pomorskiej, ze starego rodu Rozwarów, którzy za czasów Swiantopo³ka gdañskiego przyszli w te strony sk¹dœ spod Szczecina, wyparci z dziedzin rodowych przez najazd
niemiecki. Nale¿a³ do stada jeleni wyp³oszonego z mateczników ojczystych przez szczwaczów nie lada. Jako wszyscy w tym rodzie, zachowa³ na dnie duszy, pod licznymi warstwami
uczuæ, myœli i wierzeñ zakonnych, wspomnienie krzywdy, legendê o hañbie ucieczki, wiecznie ¿arz¹cy siê wêgiel pamiêci rodowej pora¿ki. Krzy¿acy nie mieli w bracie Iwonie przyjaciela. Gdzie móg³ i o ile tylko by³ w stanie, szkodzi³ im jawnie i skrycie. Teraz, gdy wojsko
polskie zjawi³o siê w gdañszczyŸnie, szed³ z nim na ochotnika jako spowiednik i pod¿egacz,
mówca i pocieszyciel, zaklinacz i egzorcysta. Nieproszony i niewo³any pl¹ta³ siê wci¹¿ czarno-bia³¹ plam¹ miêdzy osiami i sprychami wozów, u strzemion rycerzy, na przedzie, gdy
ogmen nieprzyjaciela dostrzega³, i w tyle, gdy trzeba by³o w ziemiê zagrzebaæ wojaka.
Brat Iwo poczytywa³ moc krzy¿ack¹, krótko mówi¹c, za objawienie siê na ziemi tej piekie³ podspodnich. Podobnie bowiem - wywodzi³ - jak czarci byli zbuntowanymi cherubami, tak samo te
ich podobizny na ziemi w zaraniu swym poczête by³y przez dobro i narodzi³y siê z cnoty najczyst91

szej cz³owieczej. Dopiero przez pychê i ¿¹dzê wch³onê³y w siebie wszelkie diabelstwo ludzkiej
natury i samego diab³a przewy¿szy³y w zepsuciu. Nawet najlepsi z Krzy¿aków - zarêcza³ - przebywaj¹c w sferze diabelstwa, musz¹ byæ poczytywani za zostaj¹cych szczególnie pod wp³ywem
szatana, za grzeszników najni¿szej, trzeciej kategorii. W piek³o i milicjê diabelsk¹, stale obecn¹
i wci¹¿ dzia³aj¹c¹, brat Iwo wierzy³ g³êboko, niewzruszenie i szczerze. Mo¿na by nawet ze z³oœliwoœci¹ powiedzieæ, i¿ mocniej by³ przeœwiadczony o czynach Smêtka na ziemiach przylegaj¹cych
do Wis³y, wyraŸniej umia³ uwydatniæ w p³omiennych egzortach kolejnoœæ i oczywistoœæ zdarzeñ,
powstaj¹c¹ z zaprawy tego pomorskiego psotnika, ni¿ z podobn¹ jasnoœci¹ wyœwietlaæ i na oko
pokazywaæ dowody Boskiej Opatrznoœci. Wszystko, cokolwiek z lat pradawnych sta³o w ludzkiej
pamiêci i klechdzie, co siê zdarzy³o za czasów œwieckiej brata Iwona w³óczêgi w obozach, co
zasz³o czasu pobytu w klasztorze - wszystko, cokolwiek niewstrzymanym wartom bieg³o w oczach
¿ywo widz¹cych, mia³o dlañ jeden sens wspólny. To „On” myszkowa³, krêci³, zastawia³ sid³a,
kopa³ do³y, mota³ k³êbki, stroi³ figle, zwyciê¿a³ i chichota³ z radoœci albo doznawa³ sromotnej pora¿ki. Zawsze wœród czynów ludzkich „On” czai³ siê jako lis, napada³ jako wilk albo schwycony
na gor¹cym uczynku swego ³ajdactwa, wobec otwarcia œwiêtego potrzasku albo w porê wiadomym sposobem i wprawn¹ rêk¹ za¿yty a prze¿egnany, zmyka³ ni to ów zaj¹c, a¿ siê za nim kurzy³o i fetor piekielny zostawa³ w powietrzu.
Brat Iwo ze swej strony by³ w³aœnie przez ca³e swe ¿ycie owym myœliwcem, który na Smêtka
czatowa³, tropi³ go bezsennie, nastawa³ nañ dniem i noc¹ i pobija³ go na ³eb na szyjê. Znali
siê z „tamtym” nie od dzisia. Ile¿ to razy czujny stra¿nik wygania³ go z cia³a energumenów,
nieszczêœliwych, których trzeba by³o nieskoñczenie d³ugo trzymaæ na zewn¹trz koœcio³a, dopóki siê z ich wnêtrza obrzydliwego diab³a nie wywabi³o przepotê¿nym rozkazem. Brat Iwo
poznawa³ siê na opêtaniu od jednego rzutu oka. Gdy chory tê¿a³ na ca³ym ciele, czerwienia³
i twarz mia³ pokryt¹ krwistymi plamami, gdy ¿o³¹dek jego wzdyma³ siê w sposób szczególny, i¿ tworzy³a siê to tu, to tam jakoby bulwa wydatna - gdy opêtanego targa³y ju¿ to bóle
¿o³¹dka, ju¿ pali³ go jakoby ogieñ wewnêtrzny albo znowu kiszki œciska³y siê tak dalece, i¿
ustawa³o trawienie, a pokarm wypada³ ustami przez womity, brat Iwo odsuwa³ lekarza z jego
przeczyszczeniami i medykamentami, a sam przystêpowa³ do dzie³a. Podobnie ³atwo odró¿nia³ opêtanie po ruchu lub nieruchu serca. Skoro bowiem serce cz³owieka bieg³o têtnem oszala³ym albo znowu stawa³o w sposób niewyt³umaczony, jak gdyby strwo¿one - gdy wielkie
w nim objawia³y siê cierpienia, podobne do targania wœciek³ych psów paszczêk¹, brat Iwo
bra³ nieszczêœnika w swe rêce. Rozumia³ siê doskona³e na owych wiatrach wewnêtrznych, na
paleniu, niczym od wapna niegaszonego, na bulwach rozdymaj¹cych ¿o³¹dek i wyraŸnych po
wierzchu. Rêkami umia³ we wnêtrznoœciach wymacaæ kszta³t szatana.
Brat Iwo prosi³ go wówczas po dobroci, ¿eby nieszczêœliwego raczy³ od siebie uwolniæ. Wypêdza³ nêdznika ³agodnie dotkniêciem szkaplerza z zaszytymi wewn¹trz relikwiami, przepêdza³ ekssuflacj¹ i modlitw¹, insuflacj¹ i modlitw¹, wreszcie insputacj¹ i modlitw¹. Je¿eli zaœ
tylko wzdrygnienia, strach i horror od dotkniêæ krzy¿a i relikwii w chorym siê objawia³y cz³owieku, brat Iwo przystêpowa³ do eksprobracji m Satan, która by³a magna et terribilis. Podnosi³ krzy¿ i wymówiwszy przepisane psalmy, modlitwy i litanie wo³a³: - Ecce crux Domini.
Fugite, patres adversae! - Czyni³ to po wtóre i po trzecie. Zdarza³o siê przecie¿, ¿e diabe³ nie
wychodzi³ z wnêtrznoœci opêtanego na skutek naj¿arliwszych modlitw o zes³anie anio³a z niebios, który by strzeg³, broni³, nawiedzi³ i zas³oni³ nieszczêœliw¹ ofiarê. W takich ciê¿kich
wypadkach brat Iwo przystêpowa³ do preegzorcyzacji czwartej. Odmawia³ zaklêcia:
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- „Przeklêty szatanie, uznaj dekret swój, a daj chwa³ê Bogu prawdziwemu, ¿ywemu, daj
uczciwoœæ Panu Jezusowi Chrystusowi, ¿ebyœ odst¹pi³ od tego s³ugi Jego z twoimi sprawami, którego Pan nasz Jezus Chrystus sw¹ najdro¿sz¹ krwi¹ odkupi³”.
Takie to po wtóre i po trzecie z przepisanymi modlitwami wznawia³ egzorcyzmy.
Nieraz jednak nawet to nie pomaga³o i szatan uparcie trzyma³ siê swojej ofiary. Skoro nie
wiadomo by³o, z którym siê ma do czynienia, nale¿a³o wyzywaæ wszystkich, a¿ siê na w³aœciwego trafi³o. Egzorcysta wymienia³ ich i wo³a³ z kolei opatruj¹c ka¿d¹ nazwê znakiem
krzy¿a:
- Diabolus, Daemon, Satan, Belzebub, Behemot, Leviathan,
Mammona, Lucifer, Basiliscus, Bestia, Belial, Ostium, Divitiae Adveisarius, Peccator, Exterminator, Mors, Aquila, Bos, Gigas, Leo, Nox, Coluber, Rex, Serpens, Vitulus, Apis, Avis, Aer,
Cadaver, Catulus, Faber, Fortis, Impius, Exactor, Malleus, Porcus, Vipera, Venator, Civis!
A przeciwko ka¿demu z nich czy wszystkim wraz podnosi³ krzy¿, mówi¹c:
- Ecce crux Jesu Christl, Cruce Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Agios,
Ischiros, Sother, Sabaoth, Adonay, Heloym, Homousion, Tetragrammaton, Othesos, Atha-natos, Alpha, Omega, Salvator, Principium et Finis, Primogenitus, Via, Veritas, Jehova, Vita,
Sapientia, Aeternus, Virtus, Paracletus...
Na wielu ju¿ opêtanych przez diab³a, czego dowodem by³a œlepota, g³uchota, zgrzytanie zêbami, niemota, nadmierne wyrzucanie plwociny, krzykactwo, lunatyctwo, rozbieranie siê do
naga, ciskanie kamieniami w chrzeœcijan, skoki ob³¹kañcze w ogieñ lub w wodê, uciekanie
ze spo³ecznoœci ludzkiej w pola i w lasy, unikanie rozmów, przemawianie jêzykiem narodów
oœciennych, wypowiadanie zdañ m¹drych przez g³upców, wyjawianie rzeczy tajemniczych lub
pod sekretem komu innemu zwierzonych - na wielu ju¿ opêtanych tego rodzaju brat Iwo
wywiera³ sw¹ si³ê egzorcyzmu.
Do walki sam na sam z piekieln¹ besti¹ posiada³ orê¿ skuteczny, zwierzony mu i zlecony
przez w³adzê wy¿sz¹, pewne œwiête przedmioty zaszyte w rêkawach, szkaplerzu, fa³dach sukni, pewne ko³a i znaki tajemne. Si³a jego zaklêæ, moc kropid³a i œwiêconej kredy by³a nie
mniej potê¿na jak uderzenie kopij i mleczów, m³otów i strza³ polskich rycerzy.
Brat Iwo pamiêta³ jeszcze dobrze œwietne czasy Zakonu. Dzieckiem by³, gdy ta niezmo¿ona
potêga pchniêta zosta³a w serce pod Grunwaldem i zdruzgotana moc¹ piorunow¹, wypadaj¹c¹ ze szponów or³a polskiego. To dzie³o przywi¹za³o go do Polski na g³ucho. Oczy jego
dzieñ dnia patrza³y na cichy strumieñ Raduni, a stopy jego po stokroæ brodzi³y w krwawej
wodzie. Nosi³ nie tylko w pamiêci, lecz w koœciach i w ¿y³ach nigdy nie zgojon¹, nie zaleczon¹, miejsk¹, w zau³kach, sieniach i po piwnicach szeptan¹ legendê o zamordowaniu przez
komtura Henryka von Plauen burmistrza Konrada Retzkau i Arnolda Hechta na gdañskim
zamczysku, o wzgardliwym wyrzuceniu ich trupów poprzed oczy mê¿nej niewiasty za okopem zamkowym - o zrabowaniu maj¹tku ich dzieci za to, ¿e do Stanów skargê zanios³y. Za
czasów brata Iwona dokona³y siê i ¿y³y w szepcie ludzkim straszliwe tajemnice wiêzieñ i lochów zakonnych. G³uch¹ legend¹, gadk¹ posêpn¹, postrach i zemstê rodz¹c¹ sta³a siê wieœæ
o œciêciu przez elbl¹skiego komtura dwu szlachty bez s¹du, o œciêciu bez procesu szlachcica
przez komtura Tucholi, o zamorzeniu g³odem innego w œwieckim wiêzieniu/o potajemnym
œciêciu mieczem szlachcica pruskiego przez podskarbiego w Malbórgu, o zamordowaniu
skrytobójczym kap³ana za to, ¿e kogoœ z dostojnych pozwa³ do Rzymu, o utopieniu w nocy
chor¹¿ego, gdy domaga³ siê ¿o³du, o utopieniu przez Goswina von Aschenberg jad¹cych do
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Rzymu szesnastu ksiê¿y ze skarg¹ na Zakon, o zamordowaniu przez toruñskiego komtura
obywatela, by ¿yæ w cudzo³óstwie z jego ¿on¹. W oczach brata Iwona rozwinê³o siê i sta³o
aktem codziennym wiaro³omstwo, zdrada, na³o¿nictwo i cudzo³óstwo, jakich dopuszczali siê
Krzy¿acy bezkarnie.
Patrza³ za dni swoich, jak ¿ony i córki obywateli, s³u¿¹ce i pracownice nara¿one by³y na
uwiedzenie i krzywdê. Patrza³, jak ci w³adcy kraju pod przymusem skupuj¹ na jesieni za tanie pieni¹dze zbo¿e od ch³opów, a przed wiosn¹ sprzedaj¹ je tym¿e kmieciom lub za granicê
wed³ug ceny ogromnej. Patrza³, jak rujnuj¹ swych poddanych nadmiarem robocizny w lasach,
zabronieniem wymia³u zbo¿a, gdzie siê taniej trafi, i sprzedawania m¹ki. Patrza³ i s³ucha³, jak
w nicoœæ zamienili wszelk¹ sprawiedliwoœæ, gdy¿ jeœli kto powa¿y siê zanieœæ skargê do wielkiego mistrza na urzêdnika Zakonu, to mistrz natychmiast wymierza skar¿¹cemu siê karê pieniê¿n¹, karê wiêzienia lub wygnania z kraju. Patrza³ na konfiskaty maj¹tku bezdzietnych,
nak³adanie podatków wbrew w³asnym ich, che³miñskim prawom i na szerzenie bezprawia bez
koñca i miary.
Tote¿ brat Iwo myœl¹, namow¹, czynem i ca³¹ dusz¹ popiera³ zwi¹zek miast ze szlacht¹.
Z radoœci¹ zawsze dowiadywa³ siê o rozterkach panuj¹cych w ³onie Zakonu. Œledzi³ pilnie
skutki i objawy dzia³ania zwi¹zku dawnego, który za god³o mia³ „Jaszczurkê”, ongi w okolicach Radzyna przez czterech mo¿nych za³o¿onego rycerzy, przez Miko³aja i Jana braci
z Ryñska oraz Fryderyka i Miko³aja z Kitnowa - w imieniu wszystkich rycerzy i giermków
che³miñskiej krainy. Patrza³ z radoœci¹, jak ów zwi¹zek tajnie rozszerza³ swe wp³ywy, rós³
na si³ach w powiatach radzyñskim, che³miñskim, toruñskim - wch³ania³ w siebie ziemie
inne i ¿ywio³ nienawiœci¹ do Zakonu przejêty - a¿ po latach kilkudziesiêciu jako Zwi¹zek
Pruski wynikn¹³. Nadesz³a wreszcie chwila, gdy wszystko, cokolwiek siê w tych ziemiach
dokonywa³o jawnie czy skrycie, dzia³o siê wbrew Krzy¿akom, z rozkazu „Ziemi, miast
i powszechnej woli”.
Brat Iwo rozwa¿a³ te dzieje w celi swej gdañskiej i czasu nieustannych po œwiecie wêdrówek.
„Oto Zakon - rozmyœla³ - szeregiem szalbierstw tajemnych, m¹drych podstêpów i matactw
niedoœcig³ych posiad³ ziemiê che³miñsk¹ i michia³owsk¹, oderwa³ Pomorze, zbrojne zajecha³
ziemiê dobrzyñsk¹, wreszcie usi³owa³ przyw³aszczyæ sobie Kujawy. Do ziemi Prusaków, których mieczem i ogniem wytêpi³ i straszliwymi sposoby do nogi wygubi³, z g³êbi Szwabii,
Saksonii i Brandenburgii sprowadzili ludzi niemieckich. Tu ich ziemi¹ obdarzy³, dobytkiem
zaopatrzy³ i w miastach rozpleni³. Wszystko zaœ z szatañsk¹ premedytacj¹ tak zamyœli³ i wykona³, a¿eby w tych stropach na wieki wieków w³adza polska, mowa, obyczaj i sama pamiêæ
wytracona zosta³a.
Aliœci - o przedziwny widoku! - ci sami ludzie niemieccy przeciwko temu¿ Zakonowi Panny
Marii w zwi¹zek siê nieub³agany zwi¹zali i w spisek zaklêty sprzysiêgli. Ten to zwi¹zek,
zbuntowawszy siê jawnie przeciw w³adzy toruñskiego komtura, zacz¹³ niemieckimi rêkoma
³amaæ mury i paliæ domy pod zamkiem. Gdy zaœ Toruñ zosta³ opanowany przez lud pruski
i gdy sta³ siê Zwi¹zku Pruskiego stolic¹, za jego przyk³adem inne posz³y zamki i miasta:
Brodnica, Œwiecie, Gniew, Grudzi¹dz. Wtedy wielki Gdañsk jako lew siê podŸwign¹³. Lwimi
zaiste ³apami zburzy³, zdruzgota³, rozniós³ w drzazgi i w pyle rozdepta³ zamek krzy¿acki, siedlisko zbrodni, gniazdo tyranii, zdrady i k³amstwa. Zadepta³ miejsce, gdzie sta³a ta twierdza
bezprawia. W ci¹gu jednego miesi¹ca pruscy powstañcy opanowali piêædziesi¹t miast i zamków; Gdañsk, Elbl¹g, Grudzi¹dz, Go³ub, Kowalewo, Gniew, Œwiecie, Papów, Tucholê, Ho94

land, Królewiec, Radzyn, Nidborg, Brodnicê, Che³mno, Dzia³dów, Ragnetê, Ostródê i inne.
Sam wielki mistrz oblê¿ony zosta³ przez gdañszczan w stolicy swojej, w Malborgu”.
Brat Iwo najpiêkniejsz¹ mia³ w ¿yciu godzinê, gdy pod wodz¹ senatora Edwarda Wrige
gdañszczanie po spo³u ze szlacht¹ pomorsk¹ zatoczyli obóz warowny na lewym brzegu
Nogatu, naprzeciwko tej radnej sali, w której œcianie tkwi kula armatnia Jagie³³y. Gdy ta
potê¿na, zwyciêska, wspania³a i prze-zacna rewolucja ca³ego pruskiego ludu w pe³ni wybuch³a, wielki mistrz z ca³ej swojej potêgi mia³ pod sob¹ jedynie Sztum i Malborg. Ale
i tam w³aœnie, w wie¿ach, lochach, salach i sekretnych przejœciach Malborga, na murach
i blankach Sztumu dosiêg³o go i porazi³o na g³owê nie co innego, tylko to w³aœnie, czym
przez ca³e swoje istnienie Zakon wojowa³ i zwyciê¿a³, czyli zdrada. Oto jego najemniki
wojenne, czeskie kondotiery, sprzeda³y Sztum i Malborg. Brat Iwo gorza³ z radoœci, gdy
ca³y pruski œwiat, jak d³ugi i szeroki, zwróci³ siê w walce swej, w trosce g³uchej - i¿ przez
wszystkie Niemcy zostanie teraz zmia¿d¿ony - w tê stronê, gdzie wolnoœæ jaœnia³a, gdzie
od dawien dawna stanê³o prawo, i¿ nikt szlachetny nie bêdzie wiêziony bezprawnie, ¿e
nikomu dobra odjête nie bêd¹. Tote¿ ¿arliwy zakonnik powtarza³ wraz z ca³¹ ludnoœci¹
ziem nadmorskich jakoby litaniê powszechn¹, s³owa wys³añców Stanów Pruskich, Jana
i Gabriela Bazenów i Augusta ze Szczabdy, gdy zalani ³zami, na twarz upad³szy, króla
polskiego b³agali:
-”Gdy ziemie pomorska, che³miñska i micha³owska gwa³townym najazdem od cia³a Królestwa s¹ oderwane, przybyliœmy do Ciebie, Królu i Panie najmi³oœciwszy, z proœb¹, abyœ nas
za wierne Pañstwa Twojego s³ugi poddanych i podleg³ych przyj¹³ - nie raczy³ wzgardziæ nami,
niegdyœ od wspólnej ojczyzny oderwanymi a dziœ do niej wracaj¹cymi. Przybywamy oddaæ
siê w Twoj¹ opiekê, uznaæ Twoj¹ w³adzê nad naszym krajem, Tobie miasta, ziemie, grody,
Tobie zamki obronne i warownie poruczyæ”.
Skoro zaœ przezorny w³adca polski wyci¹gn¹³ ponad te ziemie sw¹ rêkê nios¹c¹ skasowanie
bezprawia, ucisku, niesprawiedliwych podatków, a podaj¹c¹ ziemiom i grodom swobody brat Iwo szed³ z wojskami polskimi i niós³ im sw¹ pomoc duchow¹. Bra³ udzia³ w klêsce
Chojnickiej, w oblê¿eniach ³aszyñskich, w przeprawach i pochodach.
Z oczyma zamglonymi i spogl¹daj¹cymi ponad g³owy ludzkie w odleg³oœæ - ów mnich czarno-bia³y bieg³, mamrocz¹c do siebie i podœpiewuj¹c sobie samemu s³owa egzaltacji i egzorcyzmów, zaklêæ i b³ogos³awieñstw. Ma³o kto wiedzia³, co on tam gwarzy i radoœnie przyœpiewuje, œmiej¹c siê wci¹¿ i coœci pokazuj¹c na migi. Ale przecie raŸniej by³o rycerzom, gdy
niewzruszony w swej wierze Pomorzak o bursztynowej czaszce wyrywa³ w bitwie obok hufca albo, dopad³szy luŸnej kulbaki, czwa³a³ sprawniej od niejednego rajtara.
Teraz, w œwieciñskiej nizinie, brat Iwo nie spa³ tej nocy. Jak upiór czy jak mg³a ponadwodna
snu³ siê wœród œpi¹cych drabantów i drzemi¹cych na siodle pancernych, wœród koni, co chrupa³y otawê ostatniego pokosu, i przy wodza siedzisku. Wsuwa³ siê niepostrze¿enie w sam
œrodek przoduj¹cej czaty, wychodzi³ na czo³o obozu, stawa³ na nasypie okopu i z cicha, a z
samej g³êbi duszy rzuca³ w obóz «krzy¿acki zaklêcie:
- Ego minister et servus Dei et Domini nostri Jesu. Christi, auctoritate qua fungor, exorciso
vos patres mendacii per Patrem ingenitum, mando vobis filii perditionis per Filium bis incarnabiliter genitum et constringo vos spiritus maledicti per Spiritum sanctum non genitum...
Tak pracowa³ duchem a¿ do poranka. A gdy pierwszy jesienny brzask uwydatni³ ¿ó³tawe kity
trzcin na mokrad³ach przymorskich, smugi bia³ych pieczarek wzd³u¿ pastwisk i ciemne lasy
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na wa³ach piaszczystych, brat Iwo, wci¹¿ twarz¹ zwrócony do krzy¿ackiego obozowiska,
modli³ siê g³oœno, ¿arliwie.
Skoro œwit, ruszy³ siê nieprzyjaciel z legowiska. Wyszed³ ca³¹ potêg¹ z obwarowanego obozu na równinê, pragn¹c d³ugim i szerokim zastêpem okr¹¿yæ Polaków, a potem wepchn¹æ ich
w bagno i w morze. Na rozkazanie hetmañskie Pawe³ Jasiñski wywiód³ cichcem hufiec swych
kawalerów poza rów obozowy. Ustawi³ ich z prawej strony na twardej ziemi ponad b³otem.
Rycerze wodze skrócili, niezwalczonym ramieniem ujêli ³amne drzewa pod ramiê i kolce
nastawili przeciw bokom biegunów. Wódz pokaza³ im drogê, pó³kolem od polskiego obozu
do krzy¿ackiego biegn¹c¹. Na znak dany uderzyli...
Szybko jak b³yskawica wypadli za obóz i gnali po ³uku obwodzie tward¹ ziemi¹ pagórka.
Ziemia têgo jêknê³a od prze-cwa³u bachmatów. Zaœwista³y w powietrzu barwnych proporców
przeguby. Nim siê kopijników krzy¿ackich szeregi opatrzeæ zdo³a³y i nastawiæ - uderzyli jak
pocisk potêgi. D³ugie kopie roztr¹ci³y piechurów, wielkie konie, kirysem okute, zwali³y na
ziemiê, co sta³o na nogach. Z boku, od strony nie-spodziewanej wymierzywszy sw¹ napaœæ,
rota jazdy wyrwê stworzy³a w krzy¿ackim obozie. Jako ów po wsze czasy s³awy godny Arnold Winkelried w bitwie pod Sempach - polski jeŸdziec wzi¹³ na siê wszystkie uderzenia
kopij¹, strza³y ³uków, pociski armaty, ciêcia mieczem i zdzielenia obuchem topora. Lecz ju¿
raz potr¹cona piersi¹ koñsk¹ piechota zakonna, stratowana kopytem albo pchniêta œwistem
mleczów w obrêby paniki, nie zdo³a³a utrzymaæ ni odnowiæ mocnej linii w postawie.
W tê to wyrwê skoczy³a od czo³a, wprost z pastwiska uderzywszy, Duninowa piechota. Zaczepi³ siê zastêp o zastêp. ¯o³nierz zwar³ siê z ¿o³nierzem. Miecz rypa³ w tarczê. M³ot z góry
wbija³ szyszak w ramiona, a¿ mózg przez widziory wytryska³. Polscy i niemieccy mê¿owie
gromili siê wzajem mieczami z ramienia, o œmieræ walcz¹c lub ¿ycie. Nie osta³ siê gruby napierœnik przed ostrzom spadaj¹cego topora. Zaciek³y sztylet zdradzieckim popchniêciem przerzyna³ gard³o lub kiszki. Szereg uderza³ na szereg, rota przypada³a na rotê, w furii miotaj¹c
przekleñstwa. Bitwa siê rozpêta³a uparta, zaciek³a, niez³omna. Dwa wojska mordowa³y siê
wzajem, wci¹¿ stoj¹c w miejscu tym samym. A¿ nie mog¹c siê zgo³a pokonaæ i przemóc usta³y w napaœci. Cofnê³y siê do swych obozów, w rowach i pod zas³on¹ palisad szukaj¹c chwili
wytchnienia.
Wnet jednak, gdy si³a w omdla³e ramiona wróci³a, porwa³y siê do boju na nowo. Teraz wódz
najemniczy, pos³uguj¹cy Krzy¿akom, Frycz Raveneck, stan¹³ mê¿nie w szeregach. Zagrza³
swoich do mêstwa. Da³ rozkaz. Patrzyli weñ ¿o³nierze. Ruszy³ do boju na koniach wspania³ych, w zbroje niezrównane zakuty, powiewaj¹cy piórami oddzia³ rycerzy krzy¿ackich.
W wojnach litewskich i polskich ws³awieni, w ogniu walk i wielkich pochodów zaczerpn¹wszy wojennej nauki, bracia zakonni chcieli dzie³a dokonaæ. Otoczyli wodza Frycza ko³em
¿elaznym i na miecze obna¿one przysiêgli, i¿e z placu tego boju nie ujd¹. Zwarli siê sam na
sam z jazd¹ polsk¹, która teraz po wtóre z obozu wypad³a. Znowu piechur uderzy³ w piechura i jeŸdziec dopadali przeciwnika w pa¿ycy. Jêcza³y i r¿a³y bachmaty po brzuch zapadaj¹c
w mokrad³o. Wali³ siê rajtar jak k³oda œcinany przemyœlnym koncerza wybiegiem. Bitwa siê
znowu rozpêta³a powszechna.
Lecz oto drzewcem raniony przez polskiego rycerza Fritz von Raveneck run¹³ z siod³a na ziemiê. Zachwia³a siê od tego widoku krzy¿acka kolumna. Okrzyk zuchwa³y wydali Polacy.
Natarli ze wszystkiej swej mocy. Nie schodz¹c z placu boju, gdy¿ niemal potrójna przewaga
podporê jej i si³ê dawa³a, broni³a siê piechota pod Nostitzem. Lecz ju¿ w niej nie by³o potêgi
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zaczepnej. Zepchn¹wszy z czo³owego przedboju zakonnych rycerzy i w b³oto ich wegnawszy
g³êbokie, konnica Polaków nowym siê ponios³a natarciem. Sformowana przez Dunina piechota uderzy³a z dwu skrzyde³, od jeziorzysk i lasów.
Wdziera³a siê w wy³amane otwory. Zdwojonym i zgêszczonym szeregiem, wci¹¿ wzmacnianym przez wodza, popycha³a przed sob¹ najemnych. A¿ wojsko Nostitzowe zmiesza³o siê
w swym sercu, leniwiej odbija³o uderzenie, unika³o napaœci i cofaæ siê zaczê³o. PodŸwign¹³
siê z ziemi Fritz von Raveneck, zatrzyma³ wokó³ siebie piechotê i jazdê, j¹³ zagrzewaæ do
walki. Jeszcze raz zastawi³ siê obronnie. Usi³owa³ uderzyæ. Obskoczony przez polskich ¿o³nierzy, zar¹bany straszliwymi ciosami, broni¹c siê do ostatka Fritz mê¿nie da³ gard³o.
Wówczas najemnicza piechota, nie mog¹c strzymaæ uderzeñ ani szukaæ ratunku w ucieczce,
cofa³a siê z reszt¹ jeŸdŸców poza okop i za czêstoko³y. Tu wœród wozów sczepionych, zza
palisad broni³a siê jeszcze. Wówczas na rozkaz polskiego hetmana natarczywie uderzono
w obozy. Pada³y konie ra¿one spod kolas i w ciasnocie przesmyków przygniata³y rycerzy.
JeŸdŸcy str¹ceni na ziemiê wyrywali stopy ze strzemion i stawali w szeregu ci¹gn¹cej piechoty. Obalano na ziemiê ko³y w ¿elazo okute i wdzierano siê w obóz. Tam jeszcze bitwa
zawrza³a, gdy wóz zdobywano po wozie. Biegn¹c uliczkami wœród kolas, wypêdzano piechotê krzy¿ack¹ na zewn¹trz, wtr¹cano j¹ w fale Œwieciñskiego Jeziora, w b³ota grz¹skie, w topiele bajora.
Rycerze zakonni, postrzeg³szy, i¿ wódz ich nie ¿yje, a obóz jest w rêku Polaków, nie chc¹c
s³owa danego odmieniæ, i¿ z placu boju nie ujd¹, woleli rzuciæ miecz pod nogi zwyciêzców
ni¿ siê ucieczk¹ ratowaæ. W niewolê zostali zabrani.
Gdy noc nadchodzi³a, pole bitwy by³o w rêku Polaków. Ca³a prawie jazda Zakonu trupem
poleg³a w œwieciñskiej nizinie. Jeden oddzia³ wpad³ w ucieczce do lasu, lecz zabrn¹wszy we
w³asne pu³apki, zasieki, wilcze do³y, zarêby, nie móg³ siê z matni wydostaæ i wpad³ w rêce
zwyciêzców.
Dwa tysi¹ce poleg³ych trzeba by³o w ziemiê zakopaæ. Na polach Domatowa i Polchowa usypano wysokie mogi³y.
Szeœciuset posz³o w niewolê, wziêto dzia³ piêtnaœcie, dwieœcie wozów dobrem na³adowanych
wszelakim.
Rozbiegli siê Kaszubi, pod przymusem do tej walki pêdzeni.
Od checzy do checzy, od dworu do dworu, od zamku do zamku szli borami, dro¿ynami, œcie¿kami, radosn¹ wieœæ roznosz¹c, i¿ pora¿ony jest Zakon.
Dopad³ konia brat Iwo i pogna³, co koñ skoczy, ku Wiœle. Zwiastowa³ radosn¹ nowinê przysió³kom, gburskim strzechom i dworom.
Mijaj¹c lasy, doliny i pola, cisz¹ jesieni zas³ane, ze ³zami uniesienia szczêœliwy Pomorzanin
œpiewa³ pean radosny pustkowiom:
Vexilla Regis prodeunt, Fulget Crucis mysterium, Quo carne carnis Conditor Suspensus est
patibulo, Quo vulneratus insuper Mucrone diro lanceat, Ut nos lavaret crimine Manavit unda
sanguine...
¯egna³ siê znakiem wyzwolin naród kaszubski i z czo³a znój niewoli ociera³. Zawrza³ od radoœci g³êbokiej Gdañsk wyswobodzony z ucisku. Rozwar³ na œcie¿aj swe bramy wysokie na
powitanie króla polskiego, króla wolnych ludów polskiej korony.
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JAN Z KOLNA
Jan z Kolna, ¿eglarz ws³awiony na morzach Pó³nocy, budowa³ u wybrze¿a Leniwki swój wielki korab wyprawny. Wróci³ by³ z podró¿y dalekich z trzosem z³otem nabitym, zarobionym
w s³u¿bach skandynawskich i duñskich, a wyp³aconym mu w tamtych krajach przez ludzi
w³adzê dzier¿¹cych. Teraz tu, w stronie ojczystej, postanowi³ w³asne swe sudno zbudowaæ.
Nigdzie bowiem na ziemi mu znanej nie mia³ w takiej iloœci i w takim doborze szlamowego
drzewa, nigdzie masztów talk jednolitych, na ca³ym œwiecie polskimi przezwanych, nigdzie
robotnika tak przedniego w dziele okrêtowym jak w Gdañsku. Kupi³ tedy i p³otem wysokim
ogrodzi³ miejsce pracy w zatoce Leniwki, miêdzy siedmi¹ sosen a Pastw¹ B¹sack¹, wzniós³
wysokie os³ony i wielkie, na palach pod dachem, szopy stoczni - ku ochronie materia³ów,
a sam stan¹³ do pracy na czele swych robotników.
By³ to cz³owiek wzrostu wielkiego, w barach szeroki, twardy w karku, o grubym brzuchu,
a kolanach i stopach potê¿nych. Latem i zim¹ w koszuli na piersiach rozpiêtej, z go³¹ g³ow¹,
któr¹ w³os d³ugi, gêsty i bujny porasta³, w skórzniach po same pachwiny i lekkim na ramionach kaftanie, lubowa³ siê w deszczach i mrozie, a oddycha³ wielkimi p³ucami naprawdê szeroko dopiero wœród wichrów Pó³nocy.
Ju¿ by³ dwukrotnie op³yn¹³ Islandiê, z formy swego l¹du do tu³owia ³abêdzia podobn¹,
z dziobem na zachód pó³nocny zwróconym. Ju¿ z zas³on mlecznobia³ych, ze mg³y nieskalanej, wy³ania³ siê przed jego Ÿrenic¹ ów przesmyk szalony, droga burzy, wiatrowisko miotaj¹ce korabiem jak drzazg¹ bezsiln¹. Wa³y morskie podŸwigniête przez burze wznosi³y siê
tam na wysokoœæ kilkunastu³okciow¹. Korab wyniesiony na ich grzebieñ - wolno zstêpowa³ w doliny wœród gór wodnych rozpostarte, na milê morsk¹ szerokie. Ginê³a ju¿ by³a
przed jego Ÿrenic¹ we mg³ach wschodu b³yszcz¹ca kopu³a Lang Jokuli, a na pograniczach
Polarnego i Atlantyckiego Oceanu l¹d Grenlandii siê wychyla³. Jan z Kolna widzia³ ju¿ by³
oczyma owe linie brzegów proste, a przecie poszarpane w wyrwy nieskoñczone przez najdziksze wody. Wkracza³ ju¿, stoj¹c obok rejowego ¿agla na dziobie okrêtu, w ciche, nieme, g³uche, fio³kowymi cieniami wiecznoœci przykryte ostoje, których jeszcze nigdy nie
widzia³a Ÿrenica cz³owieka. Tam z olbrzymich gór skalistych, z dolin pustynnych, skorup¹
lodu okutych, pêdzi³y ku morzu rzeki tajemne w ³o¿yskach lodowych, tu i owdzie dymi¹c
siê par¹ gor¹c¹ ukrytych gejzerów. Zmarzniête masy œniegowe, odpad³e z wy¿yn ku wodom, dochodzi³y do urwisk nadbrze¿nych i tu od nadmiaru swej wagi potwornej toczy³y
siê wielkimi bry³ami, sunê³y w ciche przystanie, k¹pa³y w b³êkitach odmêtu i w¹skimi przesmyki wychodzi³y w ocean. Nios³y siê w wiatrach pó³nocy, b³yszcz¹c i œwiec¹c daleko nawy wspania³e, wioz¹ce w wody po³udnia wieœæ groŸn¹ o tajemnicach pó³nocy. Wielkie
góry grenlandzkie sta³y tam w swych szatach urzekaj¹cych spojrzenie, olœniewaj¹ce samotn¹ sw¹ groz¹.
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Jan z Kolna op³yn¹³ ju¿ by³ po³udniowe cyple tego l¹du i chodzi³ w zachodnie, cieplejsze jego
strony, które jednak by³y tak bardzo zimne jak pó³nocne kresy Islandii. Rozumia³ siê ju¿ na
wichrach tamecznych. Pozna³ wicher pó³nocny, mg³ê lub pogodê nios¹cy, wschodni - ciep³y
i duszny, który lody po³udniowej Grenlandii roztapia i czyste rozpoœciera powietrze nad ska³ami po³udniowych przyl¹dków. Z¿y³ siê ju¿ by³ z tameczn¹ g³uch¹ noc¹, trwaj¹c¹ w ci¹gu
wszystkich dni grudnia, aczkolwiek wydziera³a z cz³owieka wolê, pamiêæ i radoœæ istnienia.
Z¿y³ siê ju¿ z tamtym dniem szarym, trwaj¹cym dziewiêæ miesiêcy, aczkolwiek budzi³ w sercu ob³¹kañcz¹ têsknotê za czymœ niewiadomym, niepojêtym, straconym. Zorza pó³nocna, ³uk
purpurowy, ozdobiony promieniami i snopami barw «wielorakich, zielonych i ¿ó³tych, z³otych
i pomarañczowych - igraj¹ca wieczyœcie z groŸnymi wodami pustyni i zabarwiaj¹ca blaskiem
niewidzialnym szczyty gór tajemniczych, budzi³a w jego duszy pasjê najg³ówniejsz¹, brzmia³a w nim jak muzyka wiecznie nowa a zawsze nieznana, tworzy³a wci¹¿ odnawiaj¹ce siê samo
przez siê ukochanie niebezpieczeñstw. Ocean, który wali w ci¹gu lat tysiêcy w granitowe œciany, a wykutymi korytarzami, wœród patrz¹cych nañ w milczeniu gór prostopad³ych, wchodzi,
w ciche zatoki fiordów, spieniony na str¹conych z wy¿yny rafach podwodnych, sta³ zawsze
w jego marzeniu. Œni³y mu siê p³askowzgórza pokryte law¹ i œniegiem - Hekla okuta w pancerz z lodu, Sneefel rozdzieraj¹cy ciemnoœci - s³upy gor¹cych gejzerów, i król Pó³nocnego
Oceanu, wieloryb, gejzery na wzór l¹dów tamecznych wyrzucaj¹cy ze siebie. Œni³ mu siê bia³y
niedŸwiedŸ, obojêtny na widok dwunogiego przychodnia, zstêpuj¹cy jak lawina œniegowa
z urwisk i krzesanic, z wybrze¿y czerwonych od algi na lodozwa³y p³ywaj¹ce, a¿eby œcigaæ
foki i ¿eglowaæ w samotnoœci na zamkach ruchomych z przezroczystego kryszta³u.
Przypomina³a siê pamiêci wierzba tameczna, pe³zaj¹ca po ziemi - brzoza, której pieñ krêty
chowa siê w mech, niczym w futro, przed mrozem i wichrem, a ga³êzie wa³êsaj¹ siê w zimnym powietrzu jak macki szukaj¹ce odrobiny œwiat³a i ciep³a. Podczas myœliwskiej w³óczêgi
wœród kar³owatych, brunatnych ja³owców, w polach mchów i porostów - a¿eby raczej podpatrywaæ i podziwiaæ ni¿ œcigaæ i zabijaæ - zapozna³ siê by³ z ¿yciem polarnego lisa, który siê
karmi resztk¹ uczt bia³ego niedŸwiedzia - z przygodami bielaka zaj¹ca - z ¿ywotem renifera
i wo³u pi¿mowca. W zatokach martwego l¹du trawi³ godziny na wypatrywaniu obyczajów
muzycznego ³abêdzia, o bia³ym upierzeniu i wyci¹gniêtej szyi, edredonów i pingwinów, gêsi
i mew, pardwy, kruka i ma³ej wodnej kurki. Silny ten cz³owiek têskni³ do chwili, kiedy z wysokiego pomostu mierzyæ bêdzie swoj¹ w³asn¹ potêgê potêg¹ pokonanych wichrów, zawrotnych rozko³ysañ i wirów oceanu - gdy przetrzymywaæ bêdzie mróz straszliwy i zwyciê¿aæ
burze œniegowe, trwaj¹ce w ci¹gu tygodni, a ¿yæ w wichrach dziko rycz¹cych, wœród huku
roztr¹caj¹cego siê groŸnie miêdzy lodów zwa³ami. Jak innych po³udniowe s³oñce, tak jego
noc polarna nêci³a. Zawsze za swego ¿ywota w podró¿ polarn¹ ulatywa³. Gdy kie³pie z mórz
Islandii i skandynawskich fiordów, ci¹gn¹c ku wybrze¿om Italii i Grecji, obok wzgórzystych
kêp mierzei przypada³y dla wypoczynku, œciga³ je p³omiennymi oczyma, albowiem wieœæ mu
nios³y z owych krajów bia³ych, których kolor unosi³y na swych skrzyd³ach i szyjach. Gdy zaœ
z krzykiem swym stadem olbrzymim wzbija³y siê w niebo, lecia³ z nimi oczyma i dusz¹.
Teraz, gdy swe dzie³o wymarzone budowaæ rozpocz¹³, gdy ju¿ zbija³ siekier¹ swój okrêt arktyczny, podœpiew - radosny mimo wszelkich przeciwieñstw - nie schodzi³ z jego warg czerwonych. Oczy zawleczone dumaniem patrza³y wci¹¿ uparcie w œwiat olbrzymi, dla nikogo
nie dostêpny. Oczy jego widzia³y na jawie fontanny wyrzucane wysoko przez wieloryba, w zabawach i pl¹sach nurzaj¹cego siê w wodach nie przemierzonych nie tylko dla ¿agla i wios³a,
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lecz nie zdobytych dla myœli i woli cz³owieka. Oczyma duszy stêsknionej widzia³ swe lœni¹ce od bia³oœci l¹dy, gdzie stawa³ siê rozkazodawc¹ jedynym, odkrywc¹ w³asnych swych bogactw bez koñca i miary, przyw³aszczycielem nieobesz³ych obszarów. Tam to przebywa³ zatoki zachodniego Grenlandii wybrze¿a, gdzie cisza stoi wieczna, przerywana niekiedy przez
trzask zlatuj¹cych lodowców, przez zajad³e szczekanie czterop³etwej foki, wylegaj¹cej siê na
bry³ach i taflach p³yn¹cych - przez ryk niedŸwiedzia poluj¹cego na foki, przez œmieszny pogwar pingwinów wydziobuj¹cych ma³¿e i ryby. Nienasycona ciekawoœæ, nieugaszona ¿¹dza ogieñ pal¹cy podeszwy na ziemiach zaludnionych i zamieszka³ych przez plemiê cz³owiecze pali³a go narzucaj¹c pytanie, co jest dalej, co jest tam jeszcze, co siê tam kryje poza wielkim
l¹dem, który ju¿ zobaczy³. Wyspy poznane by³y dlañ jako sprzêty znajome, le¿¹ce w ciemnoœci mrocznej izby dzieciñstwa, posêpne i groŸne. Obchodzi³ je omackiem, w ciemnoœci, znane ju¿ kanty wyczuwaj¹c rêkoma. Lecz co jest tam, w trzeciej izbie, w lochu ciemnym, tajemnic¹ zion¹cym? Ludzie tameczni, w futra zwierz¹t zaszyci, gdy siedzia³ u ich ogniska
w straszliwym zaduchu, za szybami z rozci¹gniêtych kiszek foki i gdy po bratersku tran z nimi popija³, dawali mu zagmatwane wskazówki, œpiewali tajemnicze legendy, wypowiadali
klechdy symboliczne, niezrozumia³e dla t³umacza, o czymœ przedziwnym w zachodniej i po³udniowej stronie. Dreszcz go jak piorun od stop do g³ów przebiega³ na myœl, co oni wiedz¹,
o czym napomykaj¹, co wró¿¹.
By³a¿ na owym po³udniu ziemia ciep³a? Istnia³¿e tam l¹d inny za wielobarwnym morzem,
mieni¹cym siê od zorzy? Jaki¿ by³ ów l¹d, jeœli istnia³? Kto go posiad³? Jakie zwierzê przebiega³o wskroœ tego kraju ciep³ego? Co tam by³o?
Nie móg³ zaspokoiæ swej pasji, nie móg³ dalej pop³yn¹æ, gdy¿ w³aœciciele okrêtu kazali mu
powracaæ. Powróci³. Ale odt¹d nie znosi³ izb ogrzanych, dymu chat, gwaru miast, zaduchu
ludzi, co sobie na ma³ej przestrzeni dziedziny obt³ukuj¹ boki, wyrywaj¹ jad³o, odzie¿, schronisko, dorobek i w³adzê. Sam by³ wci¹¿ tam, jedynak europejskiego l¹du, w krainach bezludnych lub w przystaniach zaludnionych przez ufne potwory i wielkie ptaki, pod niebem czarodziejsko graj¹cym œwiat³ami, w pó³mrokach polarnego dnia bez koñca i nocy bez koñca.
Podczas d³ugiej budowy statku morskiego, gdy siê do cna spracowa³, gdy mu rêce i nogi od
trudu usta³y, wychodzi³ na wzgórze wiœlanej mierzei, mija³ sosny nadbrze¿ne i z góry piaszczystej patrza³ w pó³noc dalek¹. Pozdrawia³ oczyma ruchliw¹, ¿ó³t¹ falê wiœlan¹, co siê z l¹du w morze wali³a szerokim ujœcia korytem i d³ugo sz³a w wodach niebieskich jako pr¹d ¿ó³ty
i rudy.
Wis³a sz³a tam daleko, dok¹d sz³y jego myœli sekretne. Kocha³ tê rzekê wieczyst¹, obraz pêdu
bez pocz¹tku i koñca, biegu na pó³noc i niestrzymanej wêdrówki daleko. Ona go pierwsza
z izby ojców pod Toruniem wywiod³a, m³odzieñcze jego marzenia na swe fale zabra³a, ona
go w morza ponios³a. Mia³ j¹ i czu³ j¹ w sobie - matkê drug¹ pod czó³nom, piastunkê pod
paczyn¹ ojcow¹ - pr¹d si³y wiekuistej i wiekuistego d¹¿enia naprzód - naprzód! Istnia³a w nim
ta rzeka, obraz czasu, który równie¿ tylko w ruchu istnieje. Nie móg³ w sobie powstrzymaæ
¿¹dzy ruchu, podobnie jak go w sobie nie mog³a zniweczyæ ta rudych wód masa. Dla niego
i dla niej czas by siê by³ musia³ zatrzymaæ i ustaæ. Wieczne - dalej! z³¹czy³o go z niepowstrzymanymi falami, z krêtymi pop³awy tej ukochanej siostrzycy wywalaj¹cej siê w morze. Gdy
na ni¹ patrza³ z daleka, pó³nocny wiatr wia³ ostro w jego w³osy wzburzone. Obejmowa³ uœciskiem ¿elaznym jego potê¿ne ramiona. Zimnym podmuchem próbowa³ jego serca mê¿nego,
co jako dzwon spi¿owy bi³o w ¿ebra mocarne. Chwyta³ w uœcisk lodowy jego rêce ogromne
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i grube, jakby go chcia³ wyci¹gn¹æ w krañce globu ziemskiego. Wicher morza w cieœnie ¿y³
siê przeciska³ i ogieñ krwi w p³omieñ ¿artki rozdyma³. Wielkie nogi miesi³y ponownie wiœlan¹ mierzejê. Rêce znowu ima³y stylisko topora. Zawija³ rêkawy koszuli i na czele swych
cieœlów, stolarzy, kowali uszczelniaczów, traczów, mosiê¿ników, szklarzów i powroŸników
pracowa³ od œwitu do nocy.
Pasja do podró¿y i odkryæ ju¿ go by³a wielokrotnie popchnê³a do sprzeda¿y swej wiedzy
¿eglarskiej i si³y fizycznej obcym potencjom: - Skandynawom i Danom. Chodzi³ w cudzym
chom¹cie i obce sprawy popiera³. Pod cudzoziemsk¹ bander¹ nieznanych l¹dów dosiêgn¹³
w ciemnicy pó³nocnej. Wiedzia³ dobrze, wyuczy³ siê pilnie w tych drogach, jaki statek mieæ
trzeba, doœwiadczeniem tysi¹cznym zrozumia³ wady i zalety okrêtu, zna³ siê na wartoœci spojenia ka¿dej deski z kad³ubem, na grze ¿agli, mocy putek okuwaj¹cych stopy masztów i boki
pok³adu, na taklu i rudle. W burzach strasznych i przeraŸliwych poœwistach wichury pobrata³
sw¹ si³ê z pomocn¹ potêg¹ ka¿dego kawa³ka dêbiny, ka¿dego zwoju wielkiego kordela, liny
do rozci¹gania i zwijania podalów ¿aglowych, z ka¿dym zazêbieniem drzewa w drzewo, moc
oporu wytrwania rodz¹cym, i z wiernoœci¹ ¿elaza wt³oczonego w mi¹¿sz drzewa.
Piersi jego stêka³y wœród borealnej zawiei, a ¿ebra œciska³o od rzutów w przepaœcie odmêtu
i w niebo, jak stêkaj¹ wrêgi i bale, ster i maszty, reje i camra obicia. Pozna³ siê z kad³ubem
i powierzchni¹ okrêtu, z jego ¿yciem i si³¹ wewnêtrzn¹ - któ¿ wie? - mo¿e lepiej ni¿ z dusz¹
sw¹ w³asn¹.
Teraz chcia³ zbudowaæ galeonê wed³ug w³asnej swej myœli, wed³ug poznania jej zadañ, doskona³¹, przydatn¹ do zwyciê¿enia Pó³nocy. Chcia³ j¹ wyposa¿yæ we wszystko, daæ jej w³asny swój rozum, moc, wytrzyma³oœæ, niez³omnoœæ, niezniszczalnoœæ, potêgê. Da³ jej w marzeniach swych kszta³t ³abêdzia. Do tego zwiastuna Pó³nocy na wodach Po³udnia rysunek
swego statku uczyni³ podobnym.
S³a³y siê u wybrze¿a Leniwki wielkie drzewa wszelakiego rodzaju, p³onicami zwi¹zane,
moszcz¹c rzekê swoj¹ wielk¹, ruchom¹ pod³og¹. Polskie flisy przywioz³y je tutaj ze wszystkich okolic niezmiernego Powiœla: Dunajcem z tatrzañskiej pustyni, Sanem z wy¿yn karpackich, Bugiem z podolskiej równiny, Narwi¹ z borów podlaskich. Le¿a³y tu œniaty dêbów, twardych jak ¿elazo, z niepo³omskiej wy³amane puszczy, gibkie p³azy tatrzañskiego smereka, tramy buków i jode³ z £ysogór, strza³y niedoœcig³ej wy¿yny modrzewia z Bia³owie¿y, maszty
sosny olbrzymiej z tucholskiego boru, wielosetletnie cisy, jawory i jesiony oliwskie.
Wszystkie sp³ynê³y do stóp Jana z Kolna, by mia³ z czego wielki swój korab wyciosaæ.
Z tej to nieprzebranej obfitoœci przedniego budulca wybra³, wysuszy³ podpalaniem, obrobi³
toporem przy pomocy majstrów w swoim rzemioœle - naprzód stêpê dêbow¹, bal olbrzymi,
kloc celny, który mia³ le¿eæ w spodzie galeony. Na przedzie pieñ ów dêbowy ku górze siê
zgina³, a przemyœlnymi wrêby i wieñcowaniem niez³omnym spaja³ siê z przedni¹ sztab¹, na
moc w stêpê wprawion¹. Górny kraniec tej szyi ³abêdziej, sztaby przedniej, by³ podstaw¹ rufy
okrêtu. Do drugiego koñca stêpy przytwierdzona zosta³a na g³ucho, podobnie jak przednia,
potê¿na sztaba zadnia. Na niej rud³o zawieszone byæ mia³o.
Gdy po tygodniach roboty sztaba przednia i zadnia windami podniesione zosta³y i ze stêp¹ na
g³ucho spojone, zabrano siê do wrêgów. Jan z Kolna wyszuka³ wœród orylskich pomostów
krzywulce dêbowe o kszta³cie- zgiêtego kolana, pnie z korzeniem lub z ga³êzi¹ wypuk³¹,
dwukonarza potê¿ne, w ³uk wyros³e pod k¹tem ro2wartym. Ociosawszy jednako czterysta
jednostek wrêgowych, wprawia³ jedne po drugiej w boki stêpy na wzór ¿eber cz³owieczych.
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Wype³niwszy do koñca tê trudn¹ robotê - czyli wramiê - która pó³rocze okr¹g³e zajê³a, budownicy okrêtu nasadzili na górne czopy wrêgów mocne bale dêbowe, i¿ ¿ebra jakoby kleszczami œciœniête zosta³y.
Tak szkielet „£abêdzia” wyrasta³.
Na belki, w których czopy wrêgów siedzia³y, w³o¿ono bale poprzeczne górnego pok³adu.
Drugi pok³ad, poni¿szy, przypad³ w po³owie wysokoœci drzew wrêgowych, w miejscu najdalszego ich wygiêcia. Wówczas sformowany ju¿ statek podparto z obu boków mocnymi sztucami w liczbie dwustu, i¿by ca³a budowa w robocie nie drgnê³a. Dêbowy ów koœciec „£abêdzia” poczêto obijaæ na zewn¹trz i wewn¹trz sosnowymi deskami, fuguj¹c je i zbijaj¹c najœciœlej na sposób portugalskich karawel, i¿ kant heblowanej tarcicy z kantem têgo siê spaja³.
Szczeliny i szpary dychtowano starannie od zewn¹trz i wewn¹trz, zapychaj¹c paku³¹ konopn¹
a z wierzchu zalewaj¹c do znaku ³ojem, smo³¹ i piachem.
Gdy kad³ub po roku roboty móg³by by³ ju¿ stan¹æ na wodzie, wygotowano mu rud³o okute,
które na haków dziesi¹tku zawieszone byæ mia³o. Na sztabê przedni¹ nasadzono g³owê
i dziób ³abêdzia, ozdobê i nazwê galeony. Wyrobiono stolarsk¹ robot¹ lukê, wieko do luki
i schody prowadz¹ce do wnêtrza okrêtu. Wprawiono pompy z rynnami, z rurami do wyrzucania wody z g³êbi na zewn¹trz. Wykoñczono kapitañsk¹ komorê, czyli kehitê, o czterech
oknach i drzwiach dobrze zamczystych.
Kowale wykuwali cztery kotwie z potê¿nymi ³añcuchy. Na dno okrêtu wprowadzono balast
w k³odach z kamieni i piachu. Wówczas wreszcie mia³y byæ spuszczone w swe otwory i oprawione w stêpê trzy maszty z jednolitych odziemków modrzewia, szlichtowane, polerowane
i farbowane starannie. Na ka¿dym z odziemków masztowych zawis³y po dwa marsy ¿eglarskie, czyli gniazda bocianie. Zaczêto upinaæ na rejach sieci lin putkami ujêtych i szeroki takiel ¿aglowy gotowaæ.
W³aœnie wtedy, gdy wszystko ju¿ prawie by³o przygotowane do spuszczenia okrêtu na saniach
w toñ rzeki, aby tam ju¿ na wodzie ³adowaæ na pok³ad dzia³a, broñ, amunicjê, a do wnêtrza
¿ywnoœæ, odzie¿, zapasy, opa³, œwiat³o - wreszcie ludzk¹ za³ogê, s³u¿bê do broni, ¿aglów, steru, kotwic, paczyn i kuchni, kapitan wyczerpa³ zawartoœæ swego trzosa. Mia³ przeznaczonych
na budowê „£abêdzia” osiem z gór¹ tysiêcy florenów. Przysz³a chwila, i¿ nie znalaz³ w kalecie jednego grosza, jednego szel¹ga, jednego denara.
Dopóki swym majstrom, budownikom wielkiej galeony oraz ³odzi pomocniczej, oœmiowios³owej
fragady, i jeszcze jednego ma³ego bata o dwu wios³ach - dopóki cieœlom, tokarzowi, stolarzom,
traczom, kowalom, mosiê¿nikowi, szklarzowi i ¿agielmistrzowi p³aci³ grubym gotowym pieni¹dzem, szczodrze sypa³ tryngieldy, dawa³ strawne, na piwo œwiêtojañskie, do szaleñca w czasie
pijatyki, wszystko sz³o jako tako z pracuj¹cym narodem. Lecz gdy zabrak³o pieniêdzy, prys³o
wszystko. Nikt nie chcia³ po¿yczyæ jednego talara. Roboci¹dze i rzemieœlnicy zatrudnieni przy
statku i ch³opi przygodni, tagielnicy, porwali siê na nogi jak sparzeni ukropem. Rozumieli tylko
swój zysk i zarobek. Patrzyli mu w oczy i na rêce, kiedy wyp³aci nale¿noœæ. Dopytywali siê, kiedy
podwy¿szy. Je¿eli zalega³ w wyp³acie, burzyli siê, a gdy nie móg³ podwy¿szyæ, wœciekali siê i grozili jako wyzyskiwaczowi ich pracy i rabusiowi cielesnej krwawicy. Handlarze dêbiny domagali
siê zysków jako od cz³owieka, który wielkie skarby zamyœla osi¹gn¹æ z tej swojej ³abêdziej chimery. Wytwórcy narzêdzi, w³aœciciele materia³ów nachodzili go, wymagaj¹c uiszczenia nale¿noœci albo zaliczek na nowe obstalunki i nieskoñczone potrzeby. A kiedy siê wszyscy spostrzegli, ¿e
ju¿ pustka w kalecie, czyniono mu na ucho propozycje sprzeda¿y „£abêdzia”.
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Na statek handlowy, na rybacki, przewozowy, nadbrze¿ny, portowy, wreszcie - piracki. Patrzano nañ spode ³ba, czy siê sam na kapra morskiego nie gotuje cichaczem. Ale patent króla
polskiego, którym w oczy migota³ znienacka, urywa³ podszepty.
Drwiono zeñ za plecyma. Pokazywano go palcami, gdy siê w rynki i ulice zapl¹ta³, gdy siê
o bankierskie stoliki bezskutecznie obija³. Nikt go nie rozumia³ na œwiecie.
Nikt nie wiedzia³ w tej stronie, czemu siê rwie i po co, jak bachmat spêtany, na tej wydeptanej dziedzinie. Nikt nie móg³ zrozumieæ, czemu ze znanej wszystkim gêstej ziemi, z izb dobrze ogrzanych rwie siê, ¿eby uciekaæ w dzikie wody Pó³nocy. Nie ci¹gn¹³ go tam handel,
interes, zysk pewny, nagroda. Gdy z³oto swe rozsypa³, wyrzuci³ ze sakwy, wszyscy ludzie
rozs¹dni stanêli przeciw niemu jak wrogi. Chodzi³ teraz poœrodku ludzkiego pog³owia jak
tygrys. Kr¹¿y³, rzuca³ siê, szala³ jak opêtany od diab³a, przeciwko któremu z dawna spisek
nie pisany istnieje ludzi zdrowych i trzeŸwych, tuziemnych, osiad³ych, œwiadomych, ostro¿nych, przezornych, bieg³ych w rzeczy. Zmowa istniej¹ca wœród ludzi, nie podszepniêta w tym
czasie, lecz istniej¹ca od wieków, by³a tak jednomyœlna, tak powszechna, tak ci¹g³a, jak gdyby j¹ jedna jakaœ wytworzy³a istota - jeden agent przemyœlny, przebieg³y, przezorny podpowiedzia³ tysi¹com. Zmowa by³a powszechna przeciwko wszystkiemu, co nie jest otrzymane
w dziedzictwie, wy³udzone niewidzialnym fa³szerstwem, wyœwidrowane podstêpem, u¿ebrane pokor¹, wysiedziane na progu czekaniem. Zmowa by³a przeciwko nowoœci, wstrêt by³ do
wyrywania z nieistnienia, do dzia³ania i tworzenia z niczego. Jan z Kolna by³ sam jeden.
Wokó³ by³y rzeczy martwe lub wrogie.
Jedynym ¿ywio³em, który siê doñ pogarn¹³, byli ³otrzykowie z wybrze¿a, z wszystkich zatok pomorskich. Wa³êsali siê wokó³ statku rozbójnicy po odsiedzeniu wiêzienia, ukrywaj¹cy siê w norach przedmieœæ, zalegaj¹cy szynkownie portowe - byli podkomendni zbójów
morskich, wygnani na l¹d przez hersztów wskutek ³otrostw nadto rozpasanych, tajnych
buntów i zdrady - piraci bez statku na sw¹ w³asn¹ rêkê albo kapry ¿yj¹ce sposobem kooperatywy w ³ajdactwie.
Stawa³y przed oczyma kapitana nygusy, których ¿adna choroba zagryŸæ nie zdo³a³a w rozwi¹z³ym «ich ¿yciu, których wiatr morski siê nie ima³, a mróz nie móg³ wytêpiæ, robactwo ze¿reæ, a ludzie osiadli swymi przemyœlnymi torturami w s¹dach i gnojeniem po kaŸniach wygubiæ nie potrafili na suszy.
Ci to w³aœnie wpraszali siê na za³ogê „£abêdzia”. Ofiarowali do us³ug swe szpony, wys³u¿one i doœwiadczone sztylety, ramiona niedŸwiedzi, k³y dzików, si³ê tura, swój przemyœlny rozum wilczy i lisie natchnienie.
Jan z Kolna przebiera³ wœród tej zgrai jakoby w sakwie gadów. Tych godzi³ do s³u¿by, a tamtych wypêdza³. A z tymi, których wybra³ i najmowa³ jako przysz³¹ galeony za³ogê, mia³ siê
oto sam jeden puœciæ w morza niewidziane i wysiadaæ na l¹dach jeszcze nikomu nie znanych.
Có¿ z nim uczyni¹ na morzu, co uczyni¹ na l¹dzie?
Mierzy³ ich oczyma i zdobywa³ panowanie nad nimi. Patrza³ w oczy ka¿demu z osobna, usi³uj¹c samym sob¹ zgruntowaæ przepaœæ zbrodni nie znanych, nie widzianych, w tajemnicê
zapad³ych - rzuca³ siê w przepadlisko grzechu ka¿dej z tych dusz odtr¹conych, aby gruntu
sumienia stopami dosiêgn¹æ, Byli dlañ tajemnic¹ podobn¹ do tajemnicy tego œwiata, który
siê na po³udniu Grenlandii, za burzliwym oceanem ukrywa³.
£otrzykowie nie ¿¹dali od kapitana zap³aty doraŸnej, nie targowali siê o strawne, nie przymawiali o napiwek. Liczyli na podzia³ zdobyczy tam, na miejscu. Wiedzieli, ¿e kaleta kapitana
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jest pusta do znaku. Woleli ten stan rzeczy ni¿ porz¹dn¹ zap³atê na dniówkê. Ogl¹dali galeonê okiem znawców i mistrzów na morzu. Porozumiewali siê miêdzy sob¹ rzutem oka, mrukniêciem, westchnieniem i uœmiechem, jakby piek³a uchyli³. Jan z Kolna zbiera³ uœmiechy,
pomruki. Rozumia³ siê na pó³szeptach tej zgrai. Có¿ mia³ czyniæ? Zaprzestaæ budowy? Sprzedaæ sw¹ galeonê kupcowi? Zostawiæ nie dokoñczon¹ na brzegu? Zaniechaæ? Wróciæ do dom
pod Toruniem? Wyj¹æ z duszy marzenie? Zapomnieæ o podró¿y na pó³noc?
Najmowa³ do s³u¿by ha³astrê. Spisywa³ imiona jej morskie:
Niemir, Krzywan, Sulica, Radosz, Fok, Pa³a...
To obcowanie z wyrzutkami nie zosta³o w tajemnicy przed w³adz¹ portow¹ i ludŸmi urzêdów,
przed œwiatem pieniê¿ników i t³ustych wielmo¿ów. Ci, komu nale¿y, wskazali, by mieæ na
oku fantastê. Œledzono jego kroki.
Zaciska³a siê coraz bardziej dro¿yna Jana z Kolna. Jedno zostawa³o: uciekaæ! Wyrzuciæ na
maszt œredni pawilon! Wychyn¹æ z Leniwki! Niech wiatr wydmie fok przedni, niech nape³ni
poœredni i zadni l Wiatr poczuæ na skroni! Dech w piersiach! I w drogê!
Dopóki galeona sta³a jeszcze na piasku wybrze¿a, Jan z Kolna raz wraz chodzi³ ponad fale
wiœlane, by szukaæ w samotnoœci sposobów ratunku swej sprawy. Tam tej sile jedynej, matce
Wiœle, pojmuj¹cej jego si³ê wewnêtrzn¹, wypowiada³ swój wielki trud przezwyciê¿eñ.
Z twarz¹ w d³oniach ukryt¹, z g³ow¹ na pierœ spuszczon¹ w g³uch¹ rozpacz popad³. Hucza³y
mu nad czo³em czarne skrzyd³a zmowy, w ludzkim gminie przez diab³a podszczutej przeciw
jego niez³omnemu marzeniu. Wali³y siê na barki piêtra przeszkód i zalega³y przed stop¹ niezdobyte przepaœcie. Zawœci¹ga³a siê szczelniej, potê¿niej wieczna mroku zas³ona, kryj¹ca
œwiat nowy. Szatan broni³ swego ksiêstwa ciemnoœci.
Jedna tylko jedyna ruda Wis³a niezmiennie szumia³a:
- Wstawaj z ziemi! Do dzie³a! Na nowo do dzie³a! IdŸ dalej!
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KOPERNIK
Jesieñ obdziera³a ju¿ z liœci drzewa w lasach nadbrze¿nych. Wiatr zachodnio-pó³nocny d¹³ za
dnia w S³one i w Przaœne Morze, przewiewa³ wzd³u¿ i wszerz torfowe doliny i wymiata³
morskie fale ze str¹dów. Pod wieczór ma³e morze Œwiêtego Zalewu stawa³o siê ze swej barwy podobne do otaczaj¹cej je, rudej ziemi. W oczach przygasa³a zieleñ letnia i tylko ju¿ tam
i sam dawa³a znaæ o sobie. Czasem jeszcze, wyraŸniej ni¿ kiedykolwiek, wychyla³ siê z topieliska szlak wygiêtej mierzei, przecinaj¹cy morski widnokr¹g - fa³da p³aszczyzn i wydmuchów, zmarszczka suszy, wymieciona z odmêtów morza czystego a ukszta³towana przez jego
srogie wichury.
Wróble jak spadaj¹ce liœcie raz wraz wœród zaciek³ego æwierkania sypa³y siê z pochy³ych raz
na zawsze czubów wierzby nadwodnej w bruzdy œciernisk, ju¿ podorywk¹ przer¿niêtych, i w
koleiny dróg piaszczystych, którymi ci¹gnê³y niedawno wozy ³adowne ze zbo¿em. Stada szpaków przerzuca³y siê ze œwiergotem z jarzêbin na jarzêbiny.
Podkasane kulingi stadkiem weso³ym unosi³y siê nad g³adk¹ piasecznic¹ wybrze¿a albo szybko bieg³y swymi bosymi nó¿kami w p³ytkich fali wybiegach, coœci z niej d³ugimi dziobami
wy³awiaj¹c zawziêcie.
Ob³oki ciemnogranatowe w oddali, a bure w pobli¿u zwisa³y nad zalewem. Wiatr ku zmierzchowi nacicha³ - ustawa³ - wreszcie zgas³ w lasach. Spokojne, ostre zimno przesyci³o ogrom
powietrza.
Przaœne Morze gra³o cichymi falami. Senne ziemi zarysy, osaczaj¹ce ze wszech stron twardym i grubym obramieniem wody srebrzyste, zwolna wsi¹ka³y w mrok gruby. Para oddechu
wymykaæ siê z ust zaczê³a. Jesieñ cicha, jesieñ Pó³nocy zstêpowa³a na ziemiê.
Wnet wszystko w niej zamar³o, skurczy³o siê, przygas³o.
Noc sz³a. Bezksiê¿ycowa, gwiaŸdzista noc nad ziemi¹ i morzem. Niepostrze¿ony przymrozek lekki tuman podŸwign¹³ z zalewu. Ani jeden ob³ok nie zaæmiewa³ rozpostarcia i przepychu gwiazd, które wynika³y w szafirach wysokiego sklepienia.
Ze swego asylum z kurii od dawien dawna zasiedzia³ej, gdzie mia³ izbê na piêtrze do badañ
osobn¹, astronom wyszed³ ciemnymi schodami koœcio³a na wie¿ê. Tam mia³ sw¹ dostrzegalnie, niedostêpn¹ dla ludzi. We trzy strony œwiata roztacza³ siê widok z tej wie¿y na Frysk¹
Zatokê. Z czwartej strony œwiata s³a³a siê równina daleka, któr¹ przerzyna³a rzeka Bauda,
tworz¹ca ma³¹ przystañ, dwiema tamami zabezpieczon¹ od zalewu. Miedziany dach katedry,
nowo pokrytej po z³upieniu przez Skalsky’ego, lœni³ s³abo w œwietle gwiazd wyiskrzonych.
Cztery wie¿e stoj¹ce w naro¿nikach koœcio³a-fortecy rzuca³y d³ugie cienie na ziemiê od pó³blasku zbiela³¹. Brzeg urwisty, na szeœædziesi¹t ³okci ponad wody zatoki wzniesiony, nachyla³ siê ku fala ruchomej, zmywaj¹cej leniwie stopy osypiska. Potê¿ne mury i g³êbokie zzielenia³e fosy, broni¹ce fromberskiej fortecy od strony nadmorskiego kraju, czyni³y z ma³ego
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miasteczka i z wynios³ego w nim cypla katedry jakoby wyspê samotn¹, odtr¹con¹ od l¹du
i morza, od œwiata ca³ego.
Oczy astronoma spoczê³y w przelocie na tym dawnym widoku, tak mu znanym i bliskim od
lat z gór¹ trzydziestu. Zna³ tutaj ka¿dy kamieñ, ka¿de ŸdŸb³o kostrzewy nadwodnej i morskiego charszczu, ka¿d¹ ziemi grudê, ka¿dy kwiat wiosenny i barwê jesieni, ka¿de zachylenie
rzeczu³ki i poszept wód morza. Zna³ ka¿dego cz³owieka, ka¿de dziecko mia³ w oczach. Na
pamiêæ móg³ wy³uszczyæ choroby cielesne ka¿dego z prostaków zarzucaj¹cych sieæ w morzu
i z pamiêci móg³ nazwaæ grzechy ich, zbrodnie, podstêpy i k³amstwa, rokrocznie mu do ucha
na spowiedzi zwierzane. Tam im oto z rzeczu³ki Baudy machinami pchn¹³ wodê na górê do
mieszkañ. Tu ich wszystkich przed napaœci¹ krzy¿ack¹ zas³ania³, jako wojenny komendant
kieruj¹cy obron¹ Olsztyna. Tu w zaciszu swej izby sporz¹dza³ mapy geograficzne Warmii,
Prus, Polski ca³ej. Tu swe ulubione ksi¹¿ki zgromadzi³, obcuj¹c w ci¹gu lat z Owidiuszem,
Wergilim, Horacym, Sofoklesem, Platonem, studiuj¹c Arystotelesa, Diodora, Euklidesa, Plutarcha, Witruwiusza, Pliniusza. M³odocianymi oczyma patrza³ na tê dziedzinê, st¹d siê jako
chy¿y orze³ w s³oneczne obszary Italii wyrywa³. A oto ona w oczy starca tym samym siê rzuca obliczem...
Astronom zawin¹³ siê mocno w wielkie futro niedŸwiedzie, nogi wsun¹³ w sanda³y z wilczury. Odwróci³ siê od widoku tej ziemi. Uciek³ oczyma w wiekuist¹ sw¹ m³odoœæ, w niebiosa.
Bezmiary gwiazd na jego wzrok czeka³y. Zaton¹³ oczyma w jasnej, delikatnej, po³yskliwej
smudze - w mlecznej drodze - w wiekuistym ob³oku, w tuwalni najœwiêtszej, przepasuj¹cej
wszechniebiosa, za któr¹ w nieskoñczonych przestworach szeregi gwiazdozbiorów siê kryj¹.
Pozdrowi³ zamglonymi oczyma i cichym warg poszeptem bia³¹ gwiazdê biegunow¹, stoj¹c¹
wiekuiœcie poœrodku miêdzy zenitem i poziomu pó³nocn¹ dzielnic¹, ponad ciemnymi strasznych wód borealnych bezmiarami, ponad ciê¿kim czarnych nocy pustkowiem - œwiat³o ¿eglarzy w burzach i wichrach zb³¹kanych - opiekunkê samotnego rybaka, który siê na œmieræ
w walce ze wszechmocnym ¿ywio³em spracowa³ - ³askê stoj¹c¹ nad g³uch¹ i niem¹ przemoc¹
- nadziejê. Pozdrowi³ j¹, przodownicê œwiêt¹ w drogach morskich ludzi pó³nocnego œwiata,
nie znan¹ greckim i fenickim po morzu tu³aczom, gdy¿ ich biegun pó³nocny le¿a³ miêdzy
gwiazd¹ biegunow¹ a gwiazdozbiorem Wielkiej NiedŸwiedzicy, wed³ug której ogona - zowi¹c
go Cynozur¹ - w morzach sterowali.
Odnalaz³ na zewn¹trz drogi mlecznej inn¹ przodownicê, uwodzicielkê wszechœwiatów po
nieskoñczonych ich drogach, tajn¹ a straszliw¹ Wegê w gwiazdozbiorze Lutni. Odnalaz³ najczêstszy cel przezierników swego paralaktycznego narzêdzia, Bia³y K³os, czyli Spica,
w gwiazdozbiorze Panny, z którym w ci¹gu lat zros³y siê obliczenia d³ugoœci roku gwiazdowego i wykrycie zasady, i¿ nie rok zwrotnikowy, lecz gwiazdowy jest iloœci¹ wiekuiœcie niezmienn¹. Wœród setek milionów œwiatów p³on¹cych bieg³a owa linia, wypatrzona przez stêsknione i pêkaj¹ce w mêczarniach tajemnicy oczy ludzkie, wzd³u¿ której s³oñce kr¹¿yæ mia³o
ustawicznie - ekliptyka niebios.
Po obudwu stronach ekliptyki zalega³ pas nawy niebieskiej, w którego wybrze¿ach mia³ siê
dokonywaæ bieg ca³kowity gwiazd b³êdnych, ksiê¿yca i s³oñca, Zodiak odwieczny, we dwanaœcie podzielony znaków, które od równonocy wiosennej z zachodu na wschód postêpuj¹:
Baran, Byk, BliŸniêta, Rak, Lew, Panna, Waga, NiedŸwiadek, Strzelec, Kozioro¿ec, Wodnik
i Ryby. Kr¹¿y³a tam nieznu¿enie wed³ug praw swoich, odkrywaj¹c lub zas³aniaj¹c oblicze,
Cynthia Artemis, córka Zeusa i Latony, siostra s³onecznego Apollina - biega³ czterykroæ szyb106

ki Merkury, tajemniczy w swych drogach, niewidzialny wœród mgie³ tego kraju, nie do wytropienia w blasku s³onecznych promieni, sam o œwietle migotliwym i dr¿¹cym - odmienia³a
siê œwietna Hesperos, wieczorna ¿arnica, albo jasnopromienna jutrzenka, matka mi³oœci, Venus czaruj¹ca - ukazywa³ siê nieodgadniony Mars o barwie ognistej, przez Platona Pyroisem
zwany - Jowisz o œwietnym blasku, Faeton, wed³ug nazw Timaiosa - i Saturn, czyli Fajnon,
b³yszcz¹cy a ³udz¹cy, gdy¿ krócej od innych kryje siê, a przys³oniêty promieniami s³oñca
wczeœniej je opuszcza.
Tam by³a ojczyzna ducha nie podlegaj¹cego staroœci, bez pocz¹tku i koñca, którego potêg¹,
czyli funkcj¹, jest ruch radoœnie m³ody a nigdy nie wstrzymany.
Zuchwa³a myœl cz³owiecza, bardziej zuchwa³a od wzroku, który czêœæ rojowiska wszechœwiatów postrzega³, chcia³a zagarn¹æ pszczo³y niezliczone, pracuj¹ce od wieków w niebiesiech,
marzy³a o zamkniêciu ich w ulu sklepionym.
Arystoteles, zamykaj¹cy wszechœwiat jakoby w kuli kryszta³owej, do której powierzchni przytwierdzone s¹ gwiazdy skazane, na ruch dooko³a ziemi. Pytagoras, wyznaczaj¹cy s³oñcu odleg³oœæ od ziemi tylko trzy razy wiêksz¹ ni¿ odleg³oœæ ksiê¿yca.
Platon, utrzymuj¹cy, i¿ odleg³oœci cia³ niebieskich miêdzy sob¹ i ziemi¹ s¹ muzycznymi tonami. Hipparch z Bitynii a za nim Klaudiusz Ptolomeusz, utrzymuj¹cy, i¿ ziemia jest nieruchom¹ jako œrodek œwiata ca³ego, doko³a której biegn¹ wszystkie cia³a niebieskie w porz¹dku swych od niej odleg³oœci:
Ksiê¿yc, Merkury, Venus, S³oñce, Mars, Jowisz, Saturn.
Eudoksos z Knidos i Kallippos, uczeñ Polemarcha, id¹cy œladem Egipcjan w oparciu mechanizmu œwiata na systemacie krêgów wspó³œrodkowych, nie mog¹cy jednak zdaæ sprawy ze
wszystkich zjawisk ruchu planet.
Inni, objaœniaj¹cy te same zjawiska za pomoc¹ kó³ mimo-œrodkowych i epicyklów - kó³ fikcyjnych, otaczaj¹cych nieruchom¹ ziemiê, gdzie epicykl jest ko³em mniejszym, którego œrodek porusza siê ruchem jednostajnym po obwodzie ko³a unosz¹cego, czyli deferensa, a zespó³ tego dwoistego ruchu odpowiada w przybli¿eniu ruchowi planety po jej rzeczywistej
drodze w przestrzeniach.
Ptolomeusz, wprowadzaj¹cy do tego systematu nowe ko³a fikcyjne - ekwanty - dla wyrównania niezgodnoœci rachunku za pomoc¹ deferensów i epicyklów z rzeczywistymi zjawiskami
na niebie.
Ibn-Roszd z Kordowy, Averroesem zwany, wed³ug którego niebo jest istot¹ ¿yj¹c¹, z³o¿on¹
z wielu cia³, przedstawiaj¹cych cz³onki niezbêdne do ¿ycia, gdzie pierwszy motor przedstawia serce, ¿yciem ku innym cz³onkom promieniej¹ce, a ka¿de z cia³ posiada sw¹ inteligencjê, a te znów inteligencje, hierarchicznie miêdzy sob¹ podporz¹dkowane, stanowi¹ ³añcuch
motorów, które wywo³uj¹ ruch od pierwszej sfery a¿ do nas.
Alfons X, król kastylski, astronom i wydawca ksiêgi u³o¿onej przez astronomów pod tytu³em
Tabulae astronomicae Divi Alfonsi, Romanorum et Castellae regis, oœwiadczaj¹cy, ¿e gdyby
przed stworzeniem œwiata o radê by³ pytany, umia³by go proœciej urz¹dziæ.
Miko³aj Kopernik z oczyma skierowanymi ku niebu przyk³ada³ swoje proste urz¹dzenie
wszechœwiata do dziejów z³udzeñ genialnych, do pomys³ów wysokich a zawi³ych tylu mêdrców przesz³oœci i wœród cichej rozkoszy przyznawa³, i¿ w zgodzie z jego myœl¹ jest niebo.
- Nie istnieje - powtarza³ - wspólny œrodek dla krêgów, czyli sfer niebieskich. Œrodek ziemi
nie jest œrodkiem œwiata, lecz jedynie œrodkiem ciê¿koœci oraz œrodkiem ksiê¿ycowej drogi.
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Wszystkie drogi gwiazd b³êdnych otaczaj¹ s³oñce dooko³a. Stosunek odleg³oœci s³oñca od
ziemi do odleg³oœci firmamentu jest mniejszy ani¿eli promienia ziemi do odleg³oœci s³oñca,
a wiêc stosunek ten w otch³aniach firmamentu znikomym siê staje. Cokolwiek ruchomego
dostrzegamy na ca³ym firmamencie, nie pochodzi z jego w³asnego niby-ruchu, lecz ruchem
samej ziemi wywo³ane zosta³o, ona to wiêc odbywa w ci¹gu doby ruch obrotowy doko³a swoich niezmiennych biegunów a wobec trwale nieruchomego nieba. Jakikolwiek ruch wydawa³oby siê mieæ s³oñce, zjawisko takie nie pochodzi z w³asnego jego ruchu, lecz jest z³udzeniem powsta³ym wskutek ruchu ziemi oraz jej krêgu, po którym toczymy siê dooko³a s³oñca
albo te¿ dooko³a innej jeszcze gwiazdy, co znaczy, ¿e ziemia równoczeœnie kilka ruchów
odbywa. Dostrzegane u gwiazd b³êdnych cofanie siê wstecz i posuwanie naprzód nie jest w³asnym ich ruchem, lecz jest tak¿e z³udzeniem z ruchomoœci ziemi pochodz¹cym.
Wspomnia³ sobie w tej chwili pierwsze swoje olœnienie, w Krakowie, gdy jako dwudziestotrzyletni m³odzieniec spostrzeg³ pomy³kê Ptolomeuszowego rachunku co do odleg³oœci ksiê¿yca od ziemi, co do ruchu w przestrzeni planet Venus i Merkury. Gdy bowiem Ptolomeusz
za naczeln¹ zasadê ruchów cia³ niebieskich przyj¹³ by³ jednostajnoœæ, a wœród szczegó³owych
wywodów od tej zasady odst¹pi³ i nowe wprowadzi³ ekwanty, potrzebne mu dla pogodzenia
rachunku .z obserwacjami istotnego zjawiska - pokorne i nieœmia³e zrodzi³o siê zw¹tpienie.
Skoro tak Ÿle siê astronomom powodzi, kiedy utrzymuj¹, i¿ ziemia jest œwiata oœrodkiem,
czy nie lepiej wypad³yby ich zawik³ane rachunki, gdyby - jak pitagorejczycy: Hiketas z Syrakuzy, Filolaos z Krotony, Ekfantos i Herakleides z Pontu - przypuœcili, i¿ ziemia w ci¹gu doby
obraca siê doko³a swej osi.
Wtedy to w myœlach swoich tajemnych postawi³ ziemiê jako jedne z planet s³onecznego uk³adu, podlegaj¹c¹ na równi z innymi ogólnym tego uk³adu zasadom. Kr¹g gwiazd sta³ych uzna³
za najodleglejszy, nieruchomy, wszystko obejmuj¹cy i mieszcz¹cy w sobie. Poni¿ej wyznaczy³ miejsce planecie Saturn, dalej Jowiszowi, dalej Marsowi, jeszcze ni¿ej umieœci³ okrêg,
na którym my siê poruszamy wraz z Ziemi¹, nastêpnie okrêg Venus, a wreszcie Merkurego.
Wspomnia³ sobie w tej chwili drugie swoje olœnienie, wtargniêcie w œrodek w¹tpliwoœci, w³amanie we drzwi b³êdu - w Bolonii - podczas obserwacji wspólnie z Dominikiem Mari¹ Novara dokonanej, gdy nast¹pi³o zakrycie czerwonego Aldebarana z grupy Hiadów przez Ksiê¿yc bytuj¹cy w pierwszej kwadrze.
Odt¹d z najg³êbszym i skupionym baczeniem, z najsurowsz¹ i najskrzêtniejsz¹ œcis³oœci¹
pocz¹³ swe myœli równaæ i przymierzaæ do nowych za³o¿eñ oraz wi¹zaæ dla nich i ustawiaæ
szeregi dowodów.
Przyj¹wszy dla Ziemi ruchy innym planetom w³aœciwe, po szeregu niezliczonych i d³ugich
dochodzeñ, znalaz³ wreszcie, ¿e je¿eli ruchy pozosta³ych gwiazd b³êdnych zostan¹ na obieg
Ziemi przeniesione i dla obiegu ka¿dej z nich obliczone, wówczas nie tylko ¿e zjawisko, jakie przedstawiaj¹, oka¿e siê prostym nastêpstwem tego przypuszczenia, ale ¿e zarówno kolejnoœæ wszystkich tych gwiazd i sfer oraz ich wielkoœæ i same niebiosa w taki zwi¹zek ujête
zostan¹, i¿ w ¿adnym ich miejscu nie daje siê nic przestawiæ bez wywo³ania zamieszania
w innych miejscach, jako te¿ w ca³oœci wszechœwiata.
Wyszed³szy z za³o¿enia, i¿ ka¿da dostrze¿ona zmiana w po³o¿eniu cia³a jest nastêpstwem albo
ruchu cia³a podlegaj¹cego badaniu, albo ruchu samego postrzegania, albo skutkiem nierównej zmiany obudwu po³o¿eñ, po d³ugich dniach rozwa¿añ i nocach obserwacji stwierdzi³, ¿e
zatrzymanie siê gwiazd b³êdnych, jako te¿ ich ruchy czy to wprost, czy wsteczne - nie od
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nich w istocie pochodz¹, lecz s¹ naszym z³udzeniem, powsta³ym wskutek same j ¿e Ziemi
poruszeñ. Z³udzenie to uwa¿a³ za takie samo jak owo, o jakim wspomina Eneasz Wergilego,
mówi¹c:
Odbijamy od portu, a l¹dy i miasta wstecz pomykaj¹.
Nie przeszkodzi³o mu to wcale, ¿e co staro¿ytni przez nieruchomoœæ Ziemi a obrót nieba t³umaczyli, osi¹gn¹³ przyjmuj¹c sprawê odwrotn¹, czyli doroczny ruch Ziemi, której œrodek opisuje ekliptykê dooko³a S³oñca, z zachodu na wschód postêpuj¹c wed³ug znaków niebieskiego Zodiaku, a kr¹¿¹c miêdzy Wener¹ i Marsem wraz z tym wszystkim, co do Ziemi nale¿y.
Jaka¿ rozkosz na Ziemi mog³a siê by³a porównaæ z t¹ niebiañsk¹ zaiste rozkosz¹, gdy olbrzymie cia³a wszechœwiata sz³y pos³usznie wzd³u¿ linii i szlaków, zajmowa³y stanowiska i znika³y wed³ug wskazañ, które im w swym rachunku wyznaczy³?
Jaka¿ rozkosz na Ziemi mog³a siê porównaæ z t¹ niebiañsk¹ rozkosz¹, gdy pokorne twierdzenie, na marginesie cudzych mniemañ lub zuchelku papieru spisane, znajdowa³o swe nieomylne
przytakniêcie w biegach gwiazdozbiorów niezmierzonych, obserwowanych na sklepieniu niebieskim w okresach czasu wyliczonych uprzednio, wœród zaæmieñ nieomylnie przewidzianych?
Jaka¿ rozkosz na Ziemi mog³a siê porównaæ z t¹ niebiañsk¹ rozkosz¹, gdy wyjaœni³ prawo
biegu rocznego tej Ziemi, a¿ do jasnowidzenia rachunkiem stwierdzaj¹c po³o¿enie wci¹¿ równoleg³e osi ziemskiej - gdy wywiód³ przyczyny odmiany pór roku z równ¹ dok³adnoœci¹, jasnoœci¹ i niezrównan¹ prostot¹, jak skutki wykonywuje sama czynna i tworz¹ca natura na
wiosnê i w lecie, pod jesieñ i w zimie?
Rozmawia³y z nim samym jednym niebiosa. Sta³y otworem przed jego oczyma otch³anie. Tej
nocy zamyka³ na klamry swe myœli. Postanowi³ nadaæ myœlom swym znamiê czynu, rzuciæ je
ze swej wie¿y miêdzy ludzi, zaopatruj¹c je w wielkoœæ ukryt¹, w g³êbok¹ rozleg³oœæ i nieskoñczon¹ u¿ytecznoœæ.
Postanowi³ wydobyæ mechanizm budowy wszechœwiata z pomroki niezliczonych wieków,
stosy obserwacji dawnych, nowszych i w³asnych, czyli pracê umys³u wszystkich ludzkich
pokoleñ na wyjaœnienie i stwierdzenie prawdy powo³uj¹c.
Sta³ siê sam przez siê w chwili owej prorokiem. Oddziela³ œwiat³o prawdy od mroku z³udzenia, jawn¹ m¹droœæ od chytrze przystrojonych omamieñ.
Przeniós³ siê moc¹ swego ducha w³asnego w daleki bezmiar rzeczy utworzonych, we wszechœwiat nie dosiêg³y dla nikogo z ¿yj¹cych.
Postawi³ siebie, rozum rodu ludzkiego, wœród wirowiska rozlicznych si³ i w³adz dzia³aj¹cych
wzajem na siebie z potêg¹, której ¿adne nie wypowie s³owo.
Bada³ w spokoju prawa rz¹dz¹ce tymi potêgami bez miary. WydŸwign¹³ siê duchem swym
i stan¹³ sam przy pomocy swojej jako œwiadek stworzenia, jako wspó³uczestnik rozkazów, wed³ug których odbywa siê podró¿ wiekuista s³oñc, œwiatów, bry³ i promieni - tam - w niebie.
Lecz w chwili tej - o boleœci! - dosiêgn¹³ go z niskiej ziemi dreszcz wewnêtrzny, Smêtek sekretny, cmentarna, cuchn¹ca zgryzota.
Zda³o mu siê, i¿ razem z nim, rozumem rodu ludzkiego, wynios³a siê tam, w niebo, ¿mija d³uga, która siê u serca g³oœnie bij¹cego uczepi³a i zatapia w nie zêby, jad wyciskaj¹c zabójczy.
Zgryzota cmentarna, ¿mija d³uga, oplot³a skrêtami jasn¹ wolê. Smêtek sekretny poszepn¹³:
„¯y³y twe zsychaj¹ siê - wielki doktorze! - Serce twe zanadto poœpiesznie uderza. Nerki twe
z³y mocz wydzielaj¹. Krew twa zanadto potê¿nie pulsuje w mózgu, który jest rozumu rodu
ludzkiego siedliskiem.
109

Z dnia na dzieñ, z godziny na godzinê, z minuty na minutê umierasz, o œwiadku stworzenia.
To wymierz, geometro ziemi i budowniku machiny wszechœwiata. To wypatrz przez przezierniki swego drewna. To zanotuj w swych pismach.
Lada dzieñ, lada godzina, lada moment pêknie w tym mózgu ¿y³ka drobna, kruche naczyñko,
tak niemal maleñkie jak blasku niteczka œwiec¹ca w twej Ÿrenicy, gdy patrzysz na jedne z szeœciu gwiazdek w Plejadach.
Mózg twój stanie siê zgni³¹ mas¹, pe³n¹ cuchn¹cego jadu. Jasna myœl w ciemnoœæ wiekuist¹
zapadnie.
Wyjête zostan¹ z twego mózgu niebiosa.
Wszechœwiat skona i z tob¹ po spo³u rzucony zostanie w jamê grobu, gdzie go ¿mije po¿eraæ
rozpoczn¹”.
Otrz¹sn¹³ siê myœliciel, jakby wê¿a od swego serca odrywa³. Zad³awi³ w sobie wewnêtrznego
dajmoniona. Oœwiadczy³ mu, i¿ sprawa rachunków niezrozumia³a jest, zanadto zawi³a, niedostêpna dla Smêtka nurtuj¹cego zgnilizny i przenikaj¹cego zgryzoty, które do wrót cmentarza prowadz¹. Œmieræ nie mo¿e dosiêgn¹æ oka widza, który siê umieœci³ w œrodku gwiazdy
dalekiej i bada promieñ kuli ziemskiej dla okreœlenia dwugl¹du, zmiennego k¹ta, czyli paralaksy niebieskiego cia³a. Rachunek tego widza wiecznoœci siê równa i nie podlega zniszczeniu, gdyby nawet wszechœwiat skona³.
Cz³owiek samotny na wie¿y fromberskiego koœcio³a spojrza³ z mi³oœci¹ na swe ubogie narzêdzie
z jod³owego drzewa - tri¹uetrum Klaudiusza Ptolomeusza - z trzech ³at z³o¿one, z których jedna by³a
zupe³nie nieruchoma a dwie inne na zawiasach poruszalne - na suwak ruchomy, który mo¿na by³o
œrub¹ przykrêcaæ, a¿eby umocowaæ dwa przeziorniki dla chwytania Ÿrenic¹ promieni œwiat³a id¹cego od gwiazdy badanej - na podzia³kê skali w³asnorêcznie atramentem znaczon¹. Te dwa w drewnie
otwory by³y jedynymi szczelinami do zajrzenia we wszechœwiat. Ta podzia³ka na drewnie jod³owym
by³a Ÿród³em wywodów, które obali³y teoriê ruchów ksiê¿yca, i z miejsca poruszy³a bry³ê ziemi.
Pog³adzi³ ³askaw¹ pieszczot¹ wyœlizgane drewienka. Otuli³ zestarza³e cia³o w kierejê futrzan¹.
Przesun¹³ spracowan¹ d³oni¹ suwak i skierowa³ Ÿrenice w otwory. Lecz ³za staroœci raz wraz
zalewa³a przekrwion¹ Ÿrenicê. Blask gwiazdy ucieka³ od oka. Zimno koœæmi wstrz¹snê³o.
Dr¿¹ce d³onie opad³y. Z³orzeczenie przeciw œmierci, napastnicy i burzycielce pracy ducha, jak
plwocina z warg zlecia³o.
Œmiech Smêtka wewnêtrznego znowu w g³êbi ducha zahucza³:
„W proch siê rozsypuj!
Zapadaj w g³¹b grobu!
Nie dowiesz siê istoty wydarzeñ na niebie!
Umieraj wœród z³udzeñ!”
Szamocz¹c siê w wi¹zaniu œmiertelnych koœci, miêœni, ¿y³, nerwów, myœl porwa³a siê znowu. Domys³ nie otamowany rachunkiem, zakazany samemu sobie bez zamkniêcia go w œcis³e ko³o dowodów, lecia³ na skrzyd³ach rozpaczy. Mierz¹c swój lot straszliwy prêdkoœci¹
uderzeñ serca wzburzonego nad miarê, szybowa³ wraz z wszechœwiatem, ze wszystkimi pokoleniami ludzkimi, od najbardziej zamierzch³ych rozœwitów i zmierzchów a¿ po byt wieczny czy zdruzgotanie wszystkiego w nieskoñczonej przysz³oœci.
Domys³ nie otamowany rachunkiem zd¹¿a³ po spo³u z wszechœwiatem do miejsca pobytu
Wegi, œciga³ j¹, uciekaj¹c¹ w ci¹gu lat milionów, a¿eby siê przekonaæ, ¿e nigdy siê do niej
nie zbli¿y, gdy¿ ona z t¹ sam¹ szybkoœci¹ co poœcig w nieskoñczonoœæ ucieka.
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Domys³ nie opanowany rachunkiem zadawa³ gwiazdom ósmej sfery pytanie, czy one równie¿
zakreœlaj¹ niepomierne ko³a wokó³ jakowegoœ cia³a g³ównego na podobieñstwo gwiazd b³êdnych, kr¹¿¹cych pod S³oñcem?
Któ¿ mia³ z samotnikiem jego troski podzieliæ? Kto go mia³ w mocowaniu siê ze Smêtkiem
wewnêtrznym podeprzeæ?
Kto mia³ mu podaæ rêkê, pomoc i radê?
Kto drugi mia³ oko przystawiæ do otworów triquetrum, gdy jego Ÿrenica ³z¹ zasz³a, gdy serce
uderza³o zbyt mocno, gdy krew zwoje mózgu zalewa³a?
Nie by³o nikogo.
Wyniós³ siê oto nad niebiosa.
Sam siê o wszystko zatroska³.
Sam by³ nad utwierdzeniem.
S³a³a siê woko³o jedyna towarzyszka ¿ywota: niezmienna i wierna - samotnoœæ.
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FRYDERYK II NA POMORZU
Pomimo i¿ król Fryderyk Drugi przekroczy³ ju¿ siedemdziesi¹ty rok swego ¿ycia, nie przestawa³ odbywaæ wêdrówek po nowonabytych swego pañstwa obszarach: nadnoteckim obwodzie i Prusach Królewskich. Raz wraz wyprawia³ siê do Kwidzyna lub Grudzi¹dza i przebywa³ obszary gdañskiego Pomorza. Rewidowa³ kolonie niemieckie na dawnych b³otach Noteci powstaj¹ce, które po obwa³owaniu tej rzeki na osuszanych terenach jako kraj niemiecki
zajaœnia³y. Wizytowa³ te nowe placówki, niczym bastion teutoñski wmurowanie w stare ziemie s³owiañskie. Cieszy³ siê, skoro we wsi spotkanej w przejeŸdzie znalaz³ choæ dwu, choæ
trzech Niemców ze Szwabii, Meklemburgii, Turyngii, nie dlatego, ¿eby jêzyk niemiecki
uwielbia³, gdy¿ w gruncie nie znosi³ go pogardliwie - lecz z innej przyczyny. Pewien by³, ¿e
wieœ taka lepiej swe gospodarstwo poprowadzi, lepiej rolê uprawi i obsieje, przypatruj¹c siê
robocie niemieckiej jako ¿ywemu wzorowi. Lustrowa³ osobiœcie skutki zniesienia poddañstwa
ch³opskiego w maj¹tkach Polaków. Zaleca³ swym urzêdnikom na miejscu, a¿eby wyprowadzali lud prosty z niewoli pañszczyŸnianej u Polaków i przyzwyczajali go do mod³y, jaka
w kraju pruskim panuje.
Stara jego, po przodkach odziedziczona nienawiœæ do polskiego szlacheckiego stanu, do ludu
mówi¹cego po polsku, mœciwoœæ w ka¿dej krwi kropli kr¹¿¹ca nie zmniejsza³a siê w tych podró¿ach, lecz wzrasta³a, a wstrêt do wszystkiego, co duchem polskim tr¹ci³o, wzmaga³ siê wskutek tych rewizji coraz bardziej. Do pasji go doprowadza³ widok pól ja³owych, bezludnych, zaroœniêtych chwastami albo zbo¿em obsiewanych bez uprzedniego mierzwienia, podczas gdy
nawóz najlepszy ludnoœæ bezmyœlnie wrzuca³a do rzek i strumieni. Poczytywa³ te¿ wszystek lud
w kraju zabranym za jednorodne zbiorowisko g³upoty, za kraj Irokezów, który jedynie dziêki
kolonizacji przez Niemców, jako dobrych gospodarzy, ucywilizowany byæ mo¿e.
W Malborskiem, Che³miñskiem i Pomorskiem zasta³ kilka tysiêcy g³ów szlachty, rodowitych
Polaków, w gêstej masie zasiedzia³ych. Byli to magnaci i œredniacy, drobna szlachta i dzier¿awcy, na wsiach, czêœciach wsi i folwarkach siedz¹cy, urzêdnicy i rezydenci wielkopañscy.
Kilka zaledwie magnatów o nazwiskach niemieckich, równie¿ do gruntu spolszczonych, pl¹ta³o siê wœród polskiego pog³owia. Wszêdzie lud prosty odrabia³ dziedzicom piêæ dni tygodniowo, we dwu mê¿czyzn i dwa konie wszystko wykonuj¹c, co pan ka¿e, na polu, w gumnach czy w domu. Tote¿ król pruski pragn¹³ jak najrychlej pozbyæ siê tej polskiej „ho³oty”,
jak j¹ stale w swych pismach nazywa³, wygnaæ j¹ z Warmii, Sztumszczyzny, Pomorza, a¿ po
lêborsk¹ i chojnick¹ ziemiê.
Postanowi³ wygnaæ ten ¿ywio³ do Polski po spo³u z ¯ydami, których z samych tylko nadnoteckich miasteczek szeœæ tysiêcy g³ów za rzekê graniczn¹ wyrzuci³.
Pewnego razu, w³aœnie poprzez Pomorze wêdruj¹c, zwiedza³ szczegó³owo ów kraj pusty
i pró¿ny, o rasie byd³a zwyrodnia³ej, o narzêdziach rolniczych pierwotnych, drewnianych bez
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wyj¹tku - patrza³ na role pe³ne zielsk i kamieni, drewnian¹ bez ¿elaza potr¹cane soch¹, na
³¹ki zabagnione, bez uprawy - spotyka³ na swej drodze wsie z³o¿one z cha³up dymnych, bez
komina, gdzie dym przez dziury w œcianach wyp³ywa³, a obok ogniska w œrodku izby siedzia³y brudne baby i dzieci, tuli³y siê cielêta i œwinie, psy i ptactwo domowe. Wœcieka³ siê coraz
groŸniej na polsk¹ niewolê, która, wed³ug króla opinii, to wszystko z³e sprawi³a.
Noc zapada³a, a tymczasem w pojeŸdzie królewskim nadwyrê¿y³o siê ko³o. Wypad³o szukaæ
przed noc¹ schronienia w najbli¿szym s³owiañskim osiedlu. Dworzanie i urzêdnicy miejscowi zakrz¹tnêli siê ¿ywo oko³o wynalezienia dla pana nocnej kryjówki godziwej. ZnaleŸli j¹
we wsi niedalekiej. By³o to w okolicy lesisitej, kartuskiej. Trafiono na wieœ czysto kaszubsk¹,
porz¹dnie zbudowan¹, o chatach z drzewa dobrego, bielonych, z kominami i szklanymi szybami. Pomieszczenie dla króla obrano w pierwszym z brzegu osiedlu. Wprowadzono go do
chaty. Mieszkañcy widz¹c pana znacznego usi³owali ca³kowicie siê usun¹æ, lecz król nie daj¹c siê poznaæ kaza³ wszystkim pozostaæ, aczkolwiek izbê g³ówn¹ na noc zaj¹³ dla siebie.
Wniesiono ulubione krzes³o podró¿ne, które mu w wyprawach za ³ó¿ko s³u¿y³o, i przygotowano wieczerzê. Wnet kucharz wydoby³ podró¿ne przybory i, roznieciwszy ogieñ na kaszubskim kominie, pocz¹³ przyrz¹dzaæ na wieczerzê ulubione potrawy pana: wo³owinê w wódce
gotowan¹, tureck¹ pszenicê pieczon¹ na maœle, z serem parmezañskim i sokiem czosnkowym
- odegrza³ pasztet z wêgorza z przystawkami, ciastka z sera, œledzie, kapustê kiszon¹ i inne
smako³yki. Wnet wieczerza by³a gotowa. Podano do sto³u. Pan zaprosi³ do siebie towarzyszów podró¿y, a ci skwapliwie zasiedli dooko³a króla. Pêk³o w trakcie uczty kilka butelek
szampana, z których, jak zazwyczaj, król jedne na sw¹ osobê rezerwowa³.
Rozmarzony po spo¿yciu posi³ku i wypiciu wina, za¿ywa³ raz wraz wielkie muchy swej ulubionej hiszpañskiej tabaki z niema³ej tabakiery, a resztê niuchów otrz¹sa³ na kamizelkê
i spodnie, brudz¹c do ostatka i tak ju¿ zaplamione i wyt³uszczone odzienie. Przeszed³ siê po
izbie zagl¹daj¹c w jej k¹ty. Wielkie buty, z huzarska nie podwi¹zane, w licznych fa³dach
i zmarszczkach wisia³y na jego chudych goleniach, tworz¹c rude torby i przeguby. Zaczerwienione oczy mruga³y, a stara, wysch³a twarz marszczy³a siê od zjadliwego œmiechu, gdy towarzyszom wskazywa³ bohomazy, czczone jako œwiêtoœæ, ponad ³o¿em gospodarzy tego domu.
Nie tylko z szyderstwem, lecz z jawnym gniewem uderza³ obcasami w uklepan¹ ziemiê, zastêpuj¹ca brak drewnianej pod³ogi. Noc ju¿ by³a zapad³a, tote¿ œwita urzêdnicza i dworska
s³u¿ba czeka³a tylko na znak, kiedy bêdzie mog³a udaæ siê na jaki taki spoczynek w s¹siednich chatach - upragniony po uci¹¿liwoœciach podró¿y wœród kaszubskiego bezdro¿a. Król
zrozumia³ to powszechne pragnienie. Sk³oni³ im siê z daleka. Zosta³ sam w izbie.
Zapad³ w swe krzes³o i siedzia³ w milczeniu. Woskowe œwiece pali³y siê w lichtarzach, a ruchliwe ich p³omienie dobrze oœwietla³y ubogie mieszkanie. Zarys g³owy króla, jego nosa,
peruki i warkocza rysowa³ wielki, œmieszny cieñ na bielonych œcianach izdebki.
Wiatr jesienny z cicha œwista³ dooko³a wêg³ów chaty. W ciszy nocnej s³ychaæ by³o st¹panie
huzarów, miarowo krocz¹cych wzd³u¿ drogi i p³otów dla czujnego strze¿enia bezpieczeñstwa
i spoczynku monarchy.
Fryderyk Drugi popad³ w sen g³êboki. Zanurzony w swe krzes³o, z g³ow¹ na piersi zwieszon¹,
chrapa³ na ca³e domostwo. Ledwie go by³o widaæ za g³êbokimi porêczami siedziska.
O jakiejœ porze nocy ockn¹³ siê wytrzeŸwiony, wypoczêty. Zaraz chwyci³ sw¹ tekê podró¿n¹.
Nerwowymi palcami, których chudoœæ by³a nadzwyczajna, rozwi¹za³ rzemyki i stos papierów
wysypa³ na powierzchniê sto³u. Roz³o¿y³ i rozprostowa³ mapy, plany, kolorowe wykresy,
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wykazy i notaty. Pocz¹³ zajadle czytaæ raporty i proœby, niezw³ocznie pisz¹c na marginesach
rezolucje i uwagi. Przegl¹da³ w³aœnie nades³ane raporty o szko³ach kadetów w S³upsku i w
Che³mnie, ufundowanych dla niemczenia drobnej szlachty pomorskiej. Cieszy³ siê czytaj¹c
listê nazwisk oficerów ju¿ wyszkolonych w S³upsku oraz kadetów przyjêtych do Che³mna owych Chmieliñskich, Czarnowskich, Chamyr-Gliszczyñskich, Gostkowskich i Jarka-Gustkowskich (z których rodu wyszed³ Hans Dawid Ludwik hrabia York von Wartenburg, genera³
feldmarsza³ek pruski), Malszyckich, Rekowskich, Sarbskich, Wnuków i innych, którzy przejêli siê duchem pruskim do szczêtu.
Rozwa¿a³ nades³any przez pewnego urzêdnika projekt wykupienia dóbr z r¹k szlachty polskiej
przez mieszczañstwo pochodzenia niemieckiego - i umieœci³ na marginesie uwagê, ¿e milszy
mu jest jeden mieszczanin niemiecki ni¿ ca³y naród Polaków. Myœla³ o przeznaczeniu funduszu
na kupno przez pañstwo dóbr od Polaków, byleby siê pozbyæ tej liederliche polnische Zeug (polskiej ho³oty), która „Ÿle gospodaruje, pieni¹dze zbiera, biegnie do Polski i tam pieni¹dze przejada”. W pasji podpisa³ dekret o kupnie przez pañstwo dóbr polskich Mroczy, Bia³oœliwia, Wyrzysk i Opalenia. Poniewa¿ ca³y lud polski poczytywa³ za zbrodniarzy i z³odziei, tote¿ bez wahania podpisywa³ ciê¿kie na Polaków wyroki, do zatwierdzenia i ³aski podane. Akceptowa³ decyzje o wyw³aszczeniu w³aœcicieli pochodzenia polskiego, którzy maj¹c dobra na Pomorzu w Polsce przemieszkiwaæ œmieli. Zgodzi³ siê na sprzedanie tych dóbr Niemcom z Prus albo
z Kurlandii, byleby je wyrwaæ z r¹k znienawidzonego plemienia. Zawsze maj¹c jedno na myœli,
aby sklavische Leute mit Teutsche zu meliren dla szerzenia europejskiej kultury, podpisa³ dekret
zabraniaj¹cy wstêpu ch³opom polskim na nowozdobyt¹ prusk¹ ziemiê.
Przegl¹da³ stosy swych notat dawniejszych i spostrzega³ z pociech¹, i¿ osadzi³ ju¿ w Bydgoszczy sto rodzin kolonistów niemieckich, w Che³mnie dziewiêædziesi¹t, w Budzyniu siedemdziesi¹t szeœæ, w Go³¹biu siedemdziesi¹t piêæ, w Kwidzynie piêædziesi¹t jedne, w Grudzi¹dzu czterdzieœci cztery, w Strzelnic czterdzieœci, w Wieleniu dwadzieœcia dwie rodziny. Spostrzeg³, i¿ wyda³ ju¿ 84 000 talarów na sprowadzenie stu osiemdziesiêciu rodzin rolniczych
w Bydgoskie, 51 000 talarów na sto dziewiêæ rodzin w Kwidzyñskie, a ogó³em wyda³ 560 000
talarów na sprowadzenie kolonistów z Wirtembergii do innych okolic. Zsumowa³ wszystkie
swe dotychczasowe wydatki na sprowadzenie osadników i otrzyma³ cyfrê niema³¹. Mia³ ju¿
œci¹gniêtych oko³o tysi¹ca trzystu rodzin, czyli oko³o piêciu tysiêcy piêciuset ludzi w Pomorsk¹ i do nadnoteckiego okrêgu. Szli tedy na jego skinienie do Kwidzyna, Tczewa, Pokrzyw-na, Go³êbia, Kartuz, Che³mna, Che³m¿y, Malborga, Radzynia, RogoŸna, Œwiecia, Skarszew, Brodnicy, Sztumu, Unis³awia - do mnóstwa wsi i Ÿle zagospodarowanych folwarków.
Gdy król g³ówne bie¿¹ce sprawy odrobi³, odsun¹³ papiery na bok. By³ podniecony. Zag³êbi³
siê w mapy. Oczy jego przesunê³y siê po tym klinie, którym ju¿ zabi³ Rzeczpospolitej Polskiej drogê do morza - po Warmii i Noteci. Ciê¿kie i straszne jego oczy pad³y na Toruñ
i Gdañsk. W tej oto gburskiej chacie Kaszuby czu³ szczególnie gor¹co i silnie swe dzie³o.
Podejmowa³ je od nowa. DŸwiga³ i wykonywa³ w duchu. Wznieca³a siê w nim pasja g³ówna,
stara do Polski nienawiœæ, straszna i nienasycona, wci¹¿ od samego dna duszy wznosz¹ca siê
- a¿ do sza³u.
W nocnej ciszy marzy³ o przebiciu osinowym ko³em tego upiora, o dobiciu tego wroga swego ¿ycia.
Powraca³ oczyma do punktu na mapie, który nosi³ nazwê „Gdañsk”, i oczy jego pa³a³y ogniem
piekielnej wœciek³oœci. Wodzi³ palcem po miejscach przylegaj¹cych do Gdañska i wyznacza³
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o³ówkiem miejsca komór celnych tu¿ pod miastem, przy rozga³êzieniu siê Wis³y w Rothe
Bude. Naznaczy³ w Alt-Schottland miejsca na jarmark dla zniweczenia jarmarku Dominika.
Wyznaczy³ w Fahrwasser miejsce na urz¹d do pobierania op³aty od okrêtów nowozbudowanych i na sprzeda¿ za granicê gotowych.
Wodzi³ palcem po rolach gdañskich mieszczan, gdzie odbywaæ siê powinny musztry pu³ków
pruskich - bobrowa³ paznokciem po drogach prowadz¹cych do miasta, gdzie staæ powinny
rogatki kontroluj¹ce przywóz ¿ywnoœci na targi. Wœciek³y gniew sp³on¹³ w nim i miota³ jego
cia³o i rêce na wspomnienie raportu, i¿ gdañszczanie zatoczyli staroœwieck¹ artyleriê na swe
wa³y obronne - i¿ na ratuszu burzliwe toczyli obrady wyg³aszaj¹c przeciwko niemu zuchwa³e
perory - i ¿e z uporem niez³omnym trzymali siê swej Polski.
To imiê rozrywa³o w jego piersi istn¹ ranê krwawi¹c¹. Zwróci³ swe p³omienne oczy na p³at mapy
le¿¹cy na po³udnie od zielonego pasma Noteci i patrza³ w ten obraz polskiego kraju straszliwym
wzrokiem upiora. Wysun¹³ dwie ciê¿kie piêœcie, zacisn¹³ je jak klamry z ¿elaza i zwali³ je na ten
obszar. Zdawa³o mu siê w tej chwili, ¿e s³yszy huk pochodu stuleci - wrzask ucieczki S³owian
z zachodu na wschód przed legionami Teutonów - ¿e s³yszy odg³os straszliwej rzezi Grunwaldu.
Krew mu mózg zalewa³a. Czu³, ¿e jest w stanie podnieœæ do góry i roztr¹ciæ z wysoka tê ca³¹ ziemiê, rozwaliæ j¹ na drzazgi, zdruzgotaæ na miazgê, a¿eby z tej gleby wzruszonej, z nawozu czarnego, now¹, cywilizowan¹ wed³ug jego myœli formê ugnieœæ, uczyniæ, wylepiæ.
Tymczasem g³ucha cisza otaczaj¹ca tê izbê dokuczaæ mu zaczê³a. Nudzi³ siê.
Klasn¹³ w rêce. Gdy wszed³ z przyleg³ej sionki oficer s³u¿bowy, poleci³, ¿eby mu sprowadzono niezw³ocznie gospodarza tego domu. Chcia³ jeszcze tej nocy pracowaæ pozytywnie, dowiadywaæ siê najistotniejszej rzeczy, notowaæ sobie szczegó³y z w³asnej obserwacji i ¿ywej
rozmowy.
Wkrótce wszed³ przywo³any Kaszuba.
By³ to cz³owiek w sile wieku, wysoki, szczup³y, orlonosy, o œci¹g³ych rysach twarzy.
Król pyta³ go, czy umie mówiæ po niemiecku, czy choæ rozumie tê mowê.
Okaza³o siê, ¿e ani jedno, ani drugie.
Kaza³ tedy niezw³ocznie wyszukaæ po nocy t³umacza we wsi, który by mu zeznania Kaszuby
wy³o¿y³. Sprowadzono wkrótce jakiegoœ przyb³êdê, obszarpañca i wycierucha, który z pruskiego Pomorza przyszed³ by³ w te strony. Ten po niemiecku rozumia³ i mówi³. Wtulony w k¹t izby
ze strachu i wstydu, a¿eby swoich brudnych ³achmanów przed oczy wielkiego pana nie wysuwaæ, œwieci³ tylko z g³êbi mroku czarnymi i b³yszcz¹cymi oczyma i czeka³ na ka¿de skinienie.
Król pyta³ obudwu wieœniaków o nazwiska i koleje ¿ycia, kaza³ opowiadaæ sobie wszystko,
cokolwiek tyczy³o siê tej wioski. Spisywa³ imiona i nazwiska ludzi, kobiet i dzieci. Notowa³
iloœæ sztuk inwentarza u ka¿dego z rolników, stan i jakoœæ zasiewów i zbiorów, iloœæ i gatunek spo¿ywanego jad³a. Kaza³ opisywaæ sobie i wyliczaæ odzie¿, sprzêty, narzêdzia, opa³,
sposób budowania domów, obór, stodó³, chlewów, naturê ¿ycia i rodzaj zabaw wiejskich. Gdy
zaœ wszystko porz¹dnie wynotowa³, prosi³, ¿eby mu opowiedzieli o uroczystoœciach, œwiêtach
i obchodach miejscowych - w co siê tutaj wierzy, jakie s¹ tutejsze prognostyki lekarskie i religijne przes¹dy. Wreszcie poprosi³, czy nie umiej¹ jakiej okolicznej historii, przypowieœci,
bajki, gadki, legendy.
Wieœniak, zachêcony ³askawym poklepaniem po ramieniu, oœmieli³ siê i rozgada³, jak to
bywa, a¿ do wielomównoœci.
Po namyœle j¹³ wyk³adaæ nastêpuj¹c¹ kaszubsk¹ historiê:
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Jeden gbur mio³ dwóch senów. Ciej on z nimi roz jod wieczerz¹, tej uzdrzo³ przez okno, ¿e
sê na polu odziñ poli. Tej oni wszesce trzej zaru wiedzcie, ¿e sê tam piniêdze przesuszaj¹.
Tak ojc rzek do starszego sena:
- Jidz i obocz! A mo¿e dostaniesz od tych piniêdzy. Tak nen starszy sen szed. Jak on przeszed
na ten mol, tej stojo³ tam z³y duch i mnieszo³ cijem w tym ogniu. Widz¹c to starszy sen rzek:
- Dej mnie od tych piniêdzy! Ale z³y duch odrzek:
- Jo ce dom wszetci Cieszynie pe³ny, ciej te mnie powiesz, co bec ni mo¿e!
Tak ten starszy sen sê nameszlo³, ale jednak ni mog powiedzec, co bec ni mo¿e! Jak on tej
¿odnej odpowiedze nie wiedzo³, tak z³y duch zacz¹n na niego wrzeszczeæ i slepie wewolac.
- Pochadej precz st¹d! Bo ce sê zaru nieszczescy stanie. Starszy sen sê srodze werzas i ucek
precz. A jak on przeszed do ojca, to ten sê pyto³:
- A có¿ te sprawie!?
- Nick! - odrzek sen. - Tam mnieszo czort w ogniu i mowie³ do mnie: - Jo ce dom pe³ny Cieszynie piniêdzy, ciej te mie powiesz, co bec ni mo¿e. A tego jo wej nie umnio³ powiedzec.
Czuj¹c tê godkê, rzek m³odszy sen:
- To jo pudê, tatku! A ojc mu mowie³:
- Jidz!
Jak nen m³odszy sen przeszed do tego ognia, tak on widzo³, jak z³y duch w ogniu cijem mieszo³, i rzek do niego:
- Ciej te przegorniosz w tyle piniêdzach, to dej i mnie od nich dzel.
Ale z³y duch odpowiedzo³:
- Jo ce dom pe³ny Cieszynie, ciej te mnie powiesz, co boæ ni mo¿e.
- To jo ce zaru powim! - odrzek ten m³odszy sen. - Jo s³u¿e³ u jednego gbura, chteren posodo³ dwanosce koszk pszczó³. A jo muszo³ ko¿d¹ pszczo³ê porachowaæ reno, ciej pszczo³ê
welotywa³e, i we wieczór, ciej przelotywa³e.
- To mo¿e bec! - rzek³ z³y duch. - To jo wierzê.
- Po¿dejle! Moja godka jesz jidze dalij! Jak jo ró¿ we wieczór wszetci pszczo³e z nych dwanosce koszk rachowa³, tej jednyj nie be³o. Wtym jo uczu³, ¿e jê wilce w lese opad³e, a ona
recza³a jak wó³. Tak jo zawo³o³ dwanosce gburów i ma szle na pomoc. Ale jak ma przesz³a,
tej ju wilce pszczo³ê ze¿ar³y, le ¿¹d³o od nij osta³o. To ¿¹d³o be³o tak ciê¿ci, ¿e ma je udwign¹c ni mogle. Tak jo je muszo³ ostawic. A na drudzi dzeñ jo so naj¹³ dwanosce gburów
z dwanosce wozami i dwanosce porami koni i ma jachcie po no ¿¹d³o. Tam ma go por¹bile,
a da³o z niego dwanosce for, tak ¿e sê pod nimi moste dziê³e.
- To mo¿e bec! - rzek z³y duch, - To jo wierzê. Nie wiesz je czego jinszego? Ciej nie, to le
jidz, poci jesz jes ca³y! Ale ch³opok rzek:
- To jo ce jesz co lepszego powiem: jo be³ w niebie!
- To mo¿e bec! - rzek czort. - Ale jak te sê z nieba na ziemniê dosto³?
- Decht letko! Tam w niebie prawie amnio³owie draszowele jêczmiñ, a jo so z tych jêczminnych plew ukrêce³ powróz i sê po nim spusce³. A ciej sê ju powróz kuñcze³, tej jo z górê uc¹³,
a na dole przewi¹zo³, jaz be³em na zemni.
- To mo¿e bec! - ciwn¹³ czort.
Ale ch³opok opowiodo³ dali j:
_ Jak jo be³ w niebie, tej jo widzo³, ¿e mój ojc w twoigo ojca gnój woze³. A jak on nie chco³
cygn¹c, tej on go rzemiannym batodziem podgonio³, a tak smarowo³, ¿e mie ja¿ ¿ol be³o.
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_ To ni mo¿e bec! - krzykn¹³ z³y duch tak rozgorzony, ¿e ja¿ na chwilê oprzesto³ mnieszac
w ogniu. - Mój ojc je Luceper i króluje w piekle.
- Tero le mnie dej pe³ny Cieszynie piniêdzy! - rzek
ch³opok.
Rod nierod, z³y duch mu muszo³ dac tero od tych piniêdzy pe³ny Cieszynie...
Gdy t³umacz wy³o¿y³ z mozo³em ca³y tenor tej historii, król wielokrotnie za¿ywa³ tabakê,
otrz¹sa³ z pasj¹ palce i cierpko siê uœmiecha³.
Poleci³ t³umaczowi, ¿eby powiedzia³ Kaszubie, i¿ podoba siê panu jego opowieœæ. Dobrze
jest, ¿e na Pomorzu zaczyna ju¿ cz³owiek choæ diab³em gnój na pole wywoziæ. Lepiej by by³o,
¿eby go wywozi³ bardziej zwyczajnym bydlêciem, na przyk³ad koniem lub wo³em, a przy tej
okazji i ziemiê lepiej uprawia³.
Co do diab³a, to na Pomorzu i zgo³a wszêdzie w tym pañstwie trzeba jegomoœci opanowaæ
i zaprz¹c do wywo¿enia nawozu a batem, w istocie, rzn¹æ od ucha, ¿eby i z niego by³ jakiœkolwiek po¿ytek. Pieniêdzy zaœ dostan¹ za bajkê nie „pe³ny Cieszynie”, tylko obadwaj, Kaszuba i t³umacz, jeden na obudwu talar pojedynczy. Wrêczy³ monetê swym goœciom i skin¹³
na obudwu, ¿eby sobie ju¿ szli spaæ, ile zechc¹. Ju¿ ich nie potrzebowa³. Gdy sam znowu
zosta³ wœród nocy i ciszy, wróci³ do swych papierów. Ale nie czyta³ ju¿ raportów, nie przegl¹da³ wykazów, nie pisa³ rozporz¹dzeñ.
Opanowa³a go niepodzielnie poetycka wena. Nadesz³o to w³aœnie po rozmowie z Kaszuba.
Wena by³a niestrzyman¹ pasj¹ na Polskê i Polaków, szyderstwem z nienawistnej liederliche
polnische Zeug...
Odnalaz³ w tece dawniejszy swój poemat w piêciu pieœniach pod tytu³em: La guerre de Confederes. By³ to jeden z szeœciu egzemplarzy, które pozosta³y z ogólnej liczby dwunastu, drukowanych u Schmidta w Berlinie, po rozes³aniu ich zaufañcom. ¯aden temat nie dostarcza³
znakomitemu autorowi równie obfitego materia³u do rozweselenia siê jak ta sprawa konfederacji barskiej. Z luboœci¹ odczytywa³ sobie teraz w³asne szyderstwa rymowane z sejmu 1763
roku. Na sejm ten przybywa „G³upstwo”, a znalaz³szy Polskê tak¹ jak po stworzeniu œwiata:
ciemn¹ i nieokrzesan¹ - tych samych starostów, ¯ydów, niewolników i senatorów-pijaków,
poznaje swój lud po jego w³adzach A przymiotach umys³u, tote¿ udziela mu b³ogos³awieñstwa. Odczytywa³ z uczuciem ¿ywej satysfakcji:
Avec plaisir elle vit la Pologne
La meme encore qu’a la creation,
Brute, stupide et sans instruction,
Staroste, juif, serf, palatin ivrogne,
Tous vegetaux qui vivaient sans vergogne.
Je reconnais mon peuple a son esprit S’ecria-t-elle, et sitot les benit.
Teraz po wszystkim, co w tej podró¿y zobaczy³, powzi¹³ w natchnieniu plan napisania
nowego na Polskê paszkwilu, gdzie zamierzy³ wykazaæ niewolê ch³opów, sprzedajnoœæ
klas wy¿szych, rozpasanie namiêtnoœci, lenistwo oraz wszelkie inne wady, ca³y obraz
zgnilizny, który pozna³ dok³adnie, przede wszystkim za poœrednictwem Brenokenhoffa, od agentki pruskiej w Polsce, hrabiny Skórzewskiej. Pierwsz¹ rzecz¹ by³, oczywiœcie, efektowny tytu³ poematu. Wykombinowa³ go w sposób nastêpuj¹cy i w³aœnie rzuci³ na papier:
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L’ORANG-OUTANG DE L’EUROPE
OU LE POLONAIS TEL QU’IL EST
Ouvrage methodique qui a remporte un prix d’histoire naturelle en 1779.
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JAN D¥BROWSKI POD GDAÑSKIEM
Genera³ D¹browski, wzi¹wszy ze sob¹ batalion majora Sierawskiego i batalion pu³kownika
Fiszera, ruszy³ chy³kiem wed³ug wskazówek ch³opca nazwiskiem Æwikliñski. Po wertepach,
do³ach, parowach, przesadziwszy p³oty ogrodów, parkany i rowy, dotar³ do bramy Wodnej,
czyli Wiœlanej. Brama w istocie by³a na po³y zepsuta i bez obrony. Bataliony wy³ama³y j¹,
wesz³y do miasta, przebieg³y tylne ulice i z nastawionym bagnetem rzuci³y siê na os³upia³ych
Niemców. W tej samej chwili zdruzgotane kulami wierzeje bramy Gdañskiej runê³y i wojsko
z pó³nocy wdar³o siê do miasta. Prusacy strzelali z okien i drzwi. Wreszcie, kiedy i Zachodni¹ bramê rozwalono, za³oga w sile piêciuset ludzi z dowódc¹ - podda³a siê. Zabrano dzia³a.
Chwytano niewolnika, zabierano baga¿e i broñ, uprowadzano konie albo zdzierano z nich
uprzê¿, œci¹gano wozy do przewiezienia z pola rannych, chromych i os³abionych.
Stanê³y wreszcie wojska w mieœcie.
Rozesz³a siê wœród nich wieœæ, ¿e opanowane s¹ Skarszewy i Mi³ob¹dz, a nieprzyjaciel z poœpiechem cofa siê w mury fortecy. Wtedy jeden okrzyk rozleg³ siê w szeregach:
- Na Gdañsk! Ku morzu!
M³ody ¿o³nierz polski ruszy³ teraz œmia³o spod zdobytego Tczewa na tajemniczy ów Gdañsk,
ku nie widzianemu jeszcze morzu. W pocz¹tkach marca, w wietrzny dzieñ, id¹c od Mi³ob¹dza gdañskim goœciñcem, m³oda armia ujrza³a wielkie dymy i migaj¹ce wœród nich czerwone
i z³ote p³omienie. To Prusacy podpalili gdañskie przedmieœcia zamykaj¹c siê przed oblê¿eniem w fortecy. P³askie niziny s³a³y siê wokó³, zw³aszcza na wschodzie, za wielkim szlakiem
Wis³y. Oficerowie pokazywali ¿o³nierzom widny z oddali czerwony zamek w Malborgu. Z zachodniej strony zaznacza³y siê wzgórza i lasy. Drzewny we mgle szlak wierzb i brzóz znaczy³ drogê bit¹ i krzy¿ownice boczne, zd¹¿aj¹ce w tamte pó³nocn¹ stronê, gdzie s³a³y siê po
ziemi bure i œniade dymy.
Serce ¿o³nierza nape³nia³o mêstwo m³odociane, kawalerska beztroska i wy¿sza ponad wszystko ciekawoœæ. Lecz - o goœciñcu gdañski, strzelista i równa drogo! - ty wiesz, ile na tobie
twardych leg³o kamieni i jak œciska serce twój widok! Podspodni lêk wi³ siê nad tob¹ chy³kiem, niewidokiem, wiekuisty szatan dusz nie maj¹cy kszta³tu, nie posiadaj¹cy figury swej,
podobny do k³êbów dymu. Tajne czucia miga³y w nim jak ogieñ, nie wiedzieæ co po¿eraj¹cy.
Dymy rozpoœciera³y siê lub sk³ada³y niby skrzyd³a olbrzymie, ju¿ to zapraszaj¹c ob³udnie,
poci¹gaj¹c zdradziecko, ju¿ zamykaj¹c widok na zawsze w ciemnicy œmierci wiecznej. M³oda brawura sz³a wprost w dymy, nie bacz¹c na lêk wewnêtrzny, lekcewa¿¹c sobie diab³a samego. Wszystko jedno, co by³o na drodze, byleby u jej koñca czeka³o zwyciêstwo!
Dym siê wi³ ponad drog¹, zdawa³ siê o zwyciêstwie zapewniaæ, ale zarazem z tego¿ zwyciêstwa chichotaæ. Ile¿ to ju¿ razy wa³êsa³ siê poœród tych okolic towarzysz¹c zwyciêzcom i s³uchaj¹c zwyciê¿onych szlochania! Ile¿ to razy tañczy³ nad drewnianymi chatami tych stron,
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gdy na nie klêska wojny spada³a! Owija³ siê jak sztandar powabny dooko³a strzelistych wie¿
gdañskich. Chmur¹ czarn¹ zwisa³ nad urodzajnymi nizinami, niby dumanie g³êbokie nad dziejami zniszczenia pracy cz³owieczej, w którym œmieszny ród ludzki lubuje siê nade wszystko.
Pe³za³ okrwawionymi smugami po przedmiejskich ulicach, których obiedwie strony czarne
zgliszcza obieg³y. Podrywa³ siê z ziemi i wypada³ pod chmury niebieskie w zawrotnym, radosnym tañcu.
Dywizja odpieraj¹c i pêdz¹c przed sob¹ pruskie oddzia³y przyby³a wreszcie na wzgórza otaczaj¹ce fortecê. Wdar³a siê na ich szczyty. Le¿a³ przed oczyma ¿o³nierzy stary Gdañsk
w wieñcu krwawych dymów. Rdzawe wie¿e Mariackiego koœcio³a, strzeliste gzygzaki Franciszkanów, ig³a z poz³ocist¹ figur¹ króla na prawomiejskim ratuszu, ruda masa koœcio³a Œwiêtego Piotra, ciemnozielone szczyty Œwiêtej Katarzyny, szczytnica Karmelitów, wielki kwadratowy s³up Œwiêtego Jana - i wszystkie inne ostrokoñczyste lub zaokr¹glone kszta³ty wie¿
wychyla³y siê raz wraz zza czarnej dymu zas³ony. Widzieli rzekê od pó³nocy, sztuczny zalew
od po³udnia i wschodu, oszañcowan¹ wyspê Holm w wód rozwidleniu, dalek¹ wie¿ê fortecy
Wis³oujœcia, przed stu laty odbudowan¹ po po¿arze - oraz twierdzê nad samym ju¿ morzem,
Neufahrwasser. Mieli przed sob¹ od zachodniej strony forty Góry Gradowej, Góry Biskupiej,
Stolzenbergu i Wrzeszcza, tworz¹ce mocn¹ liniê obronn¹.
Oficerowie t³umaczyli ¿o³nierzom, i¿ zadaniem dywizji jest wedrzeæ siê miêdzy Gdañsk i Wis³oujœcie, odci¹æ miasto l¹dowe od fortu i dostêpu do morza. ¯o³nierze spogl¹dali na to miasto i jego okolicê jakby na wielk¹ mapê wojenn¹, przed ich oczyma rozpostart¹. Widzieli drogi id¹ce od zachodu, sk¹d mia³o postêpowaæ regularne oblê¿enie, szturm na roboty gdañskie.
Od wschodu i po³udnia widzieli œwie¿e umocnienia, wzniesione przez Prusaków i Moskali
na wyspie Holm i na Gdañskiej Mierzei.
Za dalek¹ Wis³¹, za Nogatem, we mg³ach wiosennych sta³a wœród swoich warownych stanowisk armia francuska. Wielki jej wódz mia³ g³ówn¹ kwaterê w zamku Finkenstein czuwaj¹c
nad Gdañskiem i nad Ostród¹. Sto siedemdziesi¹t tysiêcy ludzi uzbrojonych we wszelk¹ broñ
zajmowa³o w wyci¹gniêtych stanowiskach ca³¹ liniê Wis³y i Narwi. Wszystkie te korpusy po
dwu dniach marszu mog³y stan¹æ pod Ostród¹. Gdy genera³ pruski Lestocq usi³owa³ przebiæ
siê poprzez linie francuskie ku Gdañskowi, zosta³ odepchniêty pod Brunsberg¹. A gdy wódz
rosyjski Bennigsen uderzy³ na korpus marsza³ka
Neya, Napoleon zebra³ wiêksz¹ si³ê i wypar³ Rosjan pod Guttstadt.
Wszystka si³a francuska wraz z wodzem czeka³a na zdobycie Gdañska, a¿eby, maj¹c ty³y zabezpieczone w zupe³noœci, odrzuciæ armiê rosyjsk¹ od brzegów morza, przerwaæ jej komunikacjê z Fryskim Zalewem, odebraæ zasi³ki, które morzem otrzymywa³a, rzuciæ siê na Heilsberg i odci¹æ armiê od Królewca, czyli roz³¹czyæ Prusaków i Moskali.
A tymczasem z dwu stron na odsiecz Gdañska zbli¿a³y siê wojska rosyjskie i pruskie. Genera³ Kamienskoj w siedem tysiêcy ludzi l¹dowa³ w Neufahrwasser. Pu³kownik pruski Bulow
we trzy tysi¹ce posuwa³ siê ku Wis³oujœciu Gdañsk¹ Mierzej¹.
Nie zwlekaj¹c kawaleria Sokolnickiego uderzy³a na nich z ca³¹ fors¹. Strzelcy legii pó³nocnej odbili przy pomocy gwardii paryskiej ataki na redutê Holmu i Mierzei. Legia pó³nocna
i legia Jana Henryka D¹browskiego wziê³y udzia³ zarówno w oblê¿eniu Gdañska, jak w atakach od strony ¯u³aw. Legia pó³nocna zdoby³a forty Wrzeszcza. Amilkar Kosiñski sforsowa³
Stolzenberg. Wtedy mo¿na by³o za³o¿yæ paralele regularnej walki oblê¿niczej. Prusacy uderzyli z boku, od strony Szydlickiego W¹wozu, i zmusili batalion Malczewskiego do odwrotu.
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T³um kozaków wypad³ z twierdzy, a szar¿a pruskich dragonów rozbi³a dwie polskie kompanie. Wówczas Dziewanowski powiód³ swych u³anów do kontrataku. Sokolnicki z garœci¹ jazdy wpad³ na ty³y wroga, Weyssenhoff sformowa³ piechotê, wreszcie bieg³a z pomoc¹ artyleria Charelota, która tyle dokaza³a przy zdobyciu Tczewa. Sam marsza³ek Lefebvre-Desnouettes poprowadzi³ na bagnety batalion pu³ku drugiego, szefostwa Downarowicza. Sam porwa³
bêben i przyspieszonym krokiem pêdzi³ ku nieprzyjacielowi. Atak œwietnie siê powiód³.
Wziêto Cygani¹ Górê bagnetem i zapêdzono siê a¿ pod same mury fortecy.
W atakach od strony ¯u³aw raniony zosta³ pu³kownik Downarowicz. Poleg³ na Mierzei szef
batalionu Parys. Wielu oficerów da³o ¿ycie. Krwi¹ swoj¹ zafarbowali wody Leniwki i Mot³awy, a¿eby ludziom gdañskim wolnoœæ wywalczyæ. Z bezprzyk³adn¹ furi¹ walczy³ pierwszy
batalion drugiego pu³ku. Kamienskoj musia³ siê do Neufahrwasser wycofaæ. Billow zmuszony zosta³ do odwrotu wzd³u¿ mierzei, ku Pilawie. Wówczas to oko³o trzech tysiêcy Polaków
usz³o z twierdzy i do swoich znaków przysta³o. Zbuntowa³a siê za³oga Wis³oujœcia i podda³a
twierdzê Francuzom. Piechota polska zdoby³a fregatê angielsk¹ „Sans peur”, wioz¹c¹ amunicjê do fortecy. Artyleria polska œwietnie ostrzeliwa³a forty Gradowej Góry.
W drugiej po³owie maja ze szczytu wynios³ej ponad Wrzeszczem góry, rozmiêk³¹ po deszczach, gliniast¹ drog¹ schodzi³ o lasce ranny w nogê podczas zdobywania Tczewa genera³ Jan
Henryk D¹browski. Odwiedzi³ by³ syna ciê¿kimi okrytego ranami, który siê w klasztorze
oliwskim leczy³ od kilku miesiêcy. Komendê nad dywizj¹ obj¹³ by³ tymczasowo Amilkar
Kosiñski - po nim Gie³gud. Towarzyszy³o twórcy legionów kilku oficerów. Ci objaœniali mu
stan rzeczy i opowiadali o dokonanych wypadkach.
Jeden wskazywa³ mu dymy dalekie, ci¹gn¹ce siê nad wygiêt¹ Mierzej¹. To tam czwarty pu³k
Poniñskiego mia³ ju¿ swoj¹ kwaterê, zdobywszy Sienn¹ Budê w krwawej bitwie. Inny opowiada³, jak ¿o³nierze brnêli w wodzie, wysoko nios¹c broñ i sakwy z patronami, krok za krokiem, w boju zdobywaj¹c pruskie na Mierzei stanowiska. Jeszcze inny pokazywa³ punkt daleki, gdzie brygada Schramma o brzasku marcowego dnia podp³yn¹wszy na berlinkach pod
prawy brzeg Wis³y na wprost wsi Furstenwerder - wysz³a na brzeg w ogniu dwudziestu dzia³
baterii pruskiej, które broni³y tego umocnionego stanowiska.
Opowiadano wodzowi, który z innego placu boju przybywa³, jak to id¹c krok za krokiem pod
ogniem dzia³ z Wis³oujœcia i Neufahrwasser Weyssenhoff budowa³ redutê dla odciêcia Gdañska
od morza. O kilkaset kroków od wybrze¿a kopano rów komunikacyjny prowadz¹c go z lasu ku
Leniwce, a nastêpnie naprzeciwko cypla wyspy Holm wyrzucano g³êbok¹ redutê. O œwicie, ujrzawszy robotê w nocy przez pu³k polski dokonan¹, Prusacy i Moskale rzucili siê z miasta.
Uderzy³y dzia³a z Wis³oujœcia. Lecz pu³k uderzenie wytrzyma³ i zachowa³ swe miejsce w wykopanych rowach. Nastêpnej nocy pog³êbi³ i zakoñczy³ rowy. Na nic siê ju¿ nie zda³y wszelkie
wroga wysi³ki, a¿eby zniszczyæ te dzie³a ziemne, które nosi³y nazwê „Numer Dziesi¹ty”.
Z zapa³em i dum¹ wszyscy oficerowie opowiadali na wyprzódki o zdobyciu wyspy Holmu.
Wed³ug ich relacji, Weyssenhoff strzeg³ reduty z czêœci¹ pu³ku czwartego, a kompanie wolty¿erskie i grenadierskie pod dowództwem podpu³kownika Kamiñskiego posunê³y siê lewym
brzegiem Wis³y, prawym Mot³awy w stronê Gdañska. Po nocy w krypach przeby³y rzekê
i wdar³y siê na umocnione szañce wyspy. Dwa bataliony rosyjskie broni¹ce osuchu zosta³y
tym nag³ym atakiem zaskoczone. Wybito je bagnetem, wystrzelano, wytopiono w Mot³awie.
Ledwie po³owa tych Moskali posz³a w niewolê. Druga po³owa œmieræ znalaz³a w rowach
i szañcach krwawego okopu.
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Genera³, wys³uchawszy tych raportów, sprawozdañ i luŸnych opowieœci, poprosi³ oficerów,
¿eby go tutaj zostawili samego, gdy¿ ¿yczy sobie w milczeniu rozpatrzeæ pozycje. Gdy odeszli, zasiad³ na pniaku obok drogi, rêce skrzy¿owa³ na kiju. Wodzi³ oczyma po tym œwiecie
rozleg³ym. Mia³ przed sob¹ miasto, Leniwkê, Mot³awê, wyspê Holm, równiny BrzeŸna ku
Gielatkowu - a w oddali morze. Szare smugi jaœniej¹ce w ciemnej ramie ziemi. I oto wzdrygnienie g³uche ruszy³o siê z nag³a w piersi wielkiego ¿o³nierza. Szloch krótki. Po nim œcierpniêcie krwi w ¿y³ach. Mróz w szpiku koœci. Uœmiech szczêœliwy zajaœnia³ na wargach.
- Moskale i Prusaki - marzy³, z cicha chichocz¹c - tutaj razem, w tym gnieŸdzie. Na wyspie
Holm, u bramy Zielonej Gdañska - Moskale na stra¿y. A moje m³ode Wojtki i Wawrzki w nich
po spo³u! Ten Holm wziêli.
- Przyszed³em - poszepn¹³ do siebie kiwaj¹c sennie g³ow¹. - Przyszed³em na miejsce a¿ do
morza. Z dala, z dala.
Zza siedmiu gór, zza siedmiu rzek. Niema³om pogubi³ braci. Poginêli mi najmê¿niejsi w d³ugich drogach, w za¿artym boju. S³uchajcie¿, wy, co œpicie w ziemi w³oskiej, w ziemi francuskiej, w Szwajcarach, w niemieckiej ziemi: Pognêbiony jest Krzy¿ak i pognêbiony jest Fryderyk! Szatan na wieki powalony jest o ziemiê! Prawica Bo¿a popchnê³a cesarza Francuzów
i jego armiê, a¿eby tu sz³y mia¿d¿yæ szatana. Ludy obce - Franki, Bretony, Burgundy, Szwajcary, Belgowie, Holendry, W³ochy, Badeñczycy, Sasy - musia³y przyjœæ tutaj, nad Wis³ê, tylekroæ od wrogów naszego plemienia jarzmion¹. Musia³y w bród j¹ przekroczyæ i tam na ziemiach straszliwej zbrodni krzy¿ackiej za dzie³o sprawiedliwoœci krew wylewaæ. A ja sam
z ziemi w³oskiej przyszed³em tutaj i patrzê oczyma ¿ywymi-w morze! Ogl¹dam dokonane
dzie³o, którem w duszy wypiastowa³! O Bo¿e!
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CZAROWNICA
Niema³a bieda zdarzy³a siê by³a w domostwie rybaka Jana K¹kola w Cha³upach - to jest po
prawdzie, w Ceynowie - na Helu. Ojciec i podpora rodziny, Jan K¹kol, srodze a bez powodu
zaniemóg³. Wielkie go nawiedzi³y boleœci, zw³aszcza w ¿o³¹dku i w pasie, nie mniej jak
w g³owie i w koœciach, a¿ z dnia na dzieñ coraz bardziej s³abn¹c rzeczony Jan K¹kol na ca³ym ciele spuch³ fenomenalnie. Strapiona ma³¿onka chorego, gdy z domowych a wszystkim
wiadomych leków ¿aden nic nie pomóg³, sprowadzi³a by³a z Pucka pok¹tnego lekarza imieniem Stanis³aw a nazwiskiem Kamiñski, który - aczkolwiek z racji z³oœliwego oskar¿enia
o szalbierstwo czterykroæ ju¿ w kryminale cierpia³, a po raz ostatni dopiero co z domu karnego w Grudzi¹dzu wypuszczeñ, wróci³ do lekarskiej praktyki - istotnie w rzeczach powracania
zdrowia narodowi kaszubskiemu wielk¹ cieszy³ siê wziêtoœci¹ w ca³ym pañstwie rzucewskim
tudzie¿ na Helu, jak d³ugi. W ci¹gu dziesi¹tka dni medicus Kamiñski przebywa³ w Cha³upach,
a œciœlej mówi¹c, w mieszkaniu Jana K¹kola, wszelkimi sposoby i medykamenty lecz¹c chorego. Sporz¹dza³ ró¿ne dekokty i napoje z zió³ i proszków, które ze sob¹ z apteki w Pucku
przywióz³ - gotowa³ k¹piele gor¹ce, przedsiêbra³ wszelakie wiadome sobie zabiegi i wydawa³ rodzinie ró¿norakie do spe³nienia rozporz¹dzenia zmierzaj¹ce ku pokonaniu s³aboœci.
Wszystko to przecie¿ zosta³o bez wyraŸnego skutku. Chory by³ tak samo opuchniêty jak
przedtem i jêcza³ z bólów targaj¹cych mu wnêtrze.
Wobec takiego stanu rzeczy, po wyczerpaniu wszelkich medycyny arkanów i sposobów medicus Kamiñski przyszed³ do nieuniknionego przeœwiadczenia, i¿ Jan K¹kol musi byæ oczarowany i nawiedzony od diab³a. Jako œrodek na tak fatalne po³o¿enie zaleca³ dobrze rozejrzeæ siê we wsi, kto by to móg³ byæ taki, który nieszczêœliwego urzek³, poniewa¿ mo¿na by
takowego z³oœnika do wypêdzenia czarta przymusiæ.
W Cha³upach od dawna panowa³o domniemanie, wielokroæ w zupe³n¹ przechodz¹ce pewnoœæ, i¿ wdowa Krystyna Ceynowa, matka dwu doros³ych córek, Anny i Marianny, oraz trojga dzieci nieletnich, zajmuj¹ca siê wi¹zaniem sieci rybackich, jest czarownic¹ z³oœliw¹. Niewiasta owa, skoro tylko popada³a z kimkolwiek w zwadê, k³ótniê, zajœcie s¹siedzkie - z³orzeczy³a, ciska³a przekleñstwa, wyzywa³a z³e i ¿yczy³a z³ego, co siê te¿ wielokrotnie spe³ni³o,
gdy¿ ludzie przez ni¹ przeklêci wnet chorowali. Zdarzy³o siê te¿ wielokroæ we wsi, ¿e byd³o
niespodzianie i bez przyczyny chorza³o i zdycha³o, a by³ nawet przypadek, i¿ czternastoletnia
dziewczyna wskutek dzia³ania si³ nadprzyrodzonych, które ta z³a kobieta ode Z³ego odebra³a
- zesz³a ze œwiata. Wskutek orzeczenia lekarza Kamiñskiego powszechne podejrzenie w pewnoœæ siê zmieni³o. Ca³a wieœ Cha³upy rozbrzmiewa³a od jednog³oœnego ¿¹dania, a¿eby wdowê Ceynow¹ zmusiæ koniecznie do wypêdzenia czarta, którego swymi przekleñstwy wegna³a
by³a w Jana K¹kola. We wszystkich checzach tylko o tym mówiono i ogólne by³o ¿¹danie
skoñczenia ju¿ raz z czarownic¹.
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Tote¿ dnia trzeciego sierpnia tego w³aœnie (1836) roku rybacy Jakub Ciskowski z Gniezdowa, Piotr Budzisz i Piotr K¹kol, przysiê¿nicy z Cha³up, zeszli siê w szynkowni, a wypiwszy
coœ niecoœ dla kura¿u oraz wiêksz¹ iloœæ stateczków bajryszu, pos³ali po so³tysa, ów zaœ so³tys, m³ody, dwudziestotrzy-letni Jakub Freudel, syn zmar³ego przed piêcioma laty starego
so³tysa Freudela, uczy³ siê by³ przez trzy zimy w Swarzewie zasad religii w szkó³ce tamecznej, móg³ coœ niecoœ po niemiecku, gdy¿ s³u¿y³ póŸniej w wojsku, w pi¹tym gdañskim pu³ku.
Po reklamacji wróci³ do Cha³up i obj¹³ po ojcu urz¹d so³tysa ¿ywi¹c matkê i szeœcioro rodzeñstwa.
Przysiêg³y K¹kol wezwa³ so³tysa, a¿eby niezw³ocznie zwo³aæ mieszkañców ca³ego osiedla
Ceynowy, gdy¿ uczony Kamiñski chce wskazaæ ludziom czarownicê, która wœród ogó³u z³e
szerzy. So³tys, sam wierz¹cy w czarownice i w si³ê wolnego ducha - da³ siê nak³oniæ i rozes³a³ klukê, czyli narzêdzie z drzewa, w które siê wk³ada rozporz¹dzenia urzêdu. Wkrótce na
so³ectwie, w mieszkaniu Jakuba Freudela, zgromadzili siê wszyscy mieszkañcy wioski, mê¿czyŸni i kobiety: Filip, Tomasz, Piotr i Jerzy Budzisze, Andrzej Komka, Jan Necka, Jan, Józef i Jakub Muza, Jakub Ciskowski oraz Katarzyna Freudel, Klara Necel, Katarzyna Budziszowa, ¿ona Jana K¹kola i inne.
Wówczas przyby³ Stanis³aw Kamiñski. Okaza³ym gestem poleci³ mê¿czyznom staæ w izbie
po prawej rêce, niewiastom - po lewej. A gdy siê wszyscy we dwa ustawili szeregi, Kamiñski
wskaza³ na wdowê Krystynê. Obadwaj przysiêgli wyprowadzili zaraz czarownicê z domu.
Kamiñski wyszed³ równie¿ na podwórze i zacz¹³ z miejsca biæ Ceynowinê po g³owie piêœciami. So³tys Jakub Freudel nie przeszkadza³ mu w tej praktyce, albowiem s¹dzi³, i¿ taki gwa³t
nale¿y do naukowego rytua³u, do szeregu koniecznoœci niezbêdnych, zmuszaj¹cych czarownicê do wypêdzenia czarta z chorego K¹kola. Wdowa Ceynowina usi³owa³a wyrwaæ siê z r¹k
medyka i w stronê Wielkiej Wsi uciekaæ. Lecz przysiê¿nicy i ów Jakub Ciskowski z Gniezdowa dogonili j¹ i sprowadzili przed wzburzon¹ gromadê. Wtedy Kamiñski podejmowa³
z ziemi co grubsze kamienie i wali³ nimi w wystêpn¹, gdy j¹ do chorego prowadzono. Wepchniêta znowu do domu K¹kola przez so³tysa, przysiêg³ych i Ciskowskiego, Ceynowina
z wielkiego zalêknienia milcza³a. Dopiero gdy j¹ sam chory K¹kol kijem zdzieli³, a Ciskowski na ziemiê obali³, Kamiñski zaœ têgo obcasem pocz¹³ w g³owê kopaæ, deptaæ nogami, a inni znowu Ÿgaæ le¿¹c¹ ostrymi narzêdziami, zaraz zmiêk³a i przyrzek³a, i¿ chorego uleczy.
Wtedy jej wstaæ pozwolono. Po czym przyst¹pi³a do oczarowanego K¹kola i przetar³a go d³oni¹ po brzuchu, mówi¹c:
- Janku, tobie ju¿ bêdzie lepiej...
Wobec tego so³tys i wszyscy inni opuœcili mieszkanie Jana K¹kola. ¯eby zaœ czarownica uciec
nie mog³a i ¿eby jej ju¿ wiêcej bez potrzeby nie poniewierano, so³tys zostawi³ w izbie dwu
têgich, m³odych Budziszów, Józefa Pierwszego i Józefa Drugiego, dla stra¿y a z surowym
nakazem, a¿eby jej zaœ nie wypuœcili z mieszkania. Dla zupe³nej pewnoœci lekarz Kamiñski
spa³ tej nocy w jednym ³ó¿ku z czarownic¹.
So³tys przekonany, ¿e Ceynowina by³a podw³adn¹ z³ego ducha, czyli posiadaj¹c¹ moc sprowadzania chorób, poczytywa³ za rzecz najs³uszniejsz¹ przymus usuniêcia choroby, któr¹ Janowi K¹kolowl zada³a - zw³aszcza gdy obieca³a to wykonaæ. Uwa¿a³, i¿ wdowa czarta wypêdzi, choroba K¹kola minie i na tym ca³a sprawa do spokojnego przyjdzie kresu. Mniema³, i¿
wszystko, co siê w jego obecnoœci dokona³o, mia³o cel po¿yteczny, tote¿ z zupe³nym spokojem uda³ siê do Wejherowa, gdzie mia³ w landraturze wyznaczony termin.
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Tymczasem nastêpnego ranka chory Jan K¹kol wcale nie wyzdrowia³, a wiêc obietnica czarownicy, poprzedniego dnia uczyniona, dotrzymana nie zosta³a. Tote¿ bieg³y w tych sprawach
Kamiñski zarz¹dzi³, a¿eby j¹ zawieŸæ na morze. Ca³y tedy t³um ludzi na wyprzódki siê œpiesz¹c wrzuci³ Ceynowinê na wóz i w otoczeniu wzniesionych kijów, piêœci, wœród kl¹tw i zniewag powióz³ poprzez pó³wysep i pa¿ycê nad Ma³e Morze. Tam na str¹dzie mocno jej rêce
zwi¹zano postronkami, wepchniêto w ³ódŸ i wywieziono na g³êbinê wiku. Rybacy przywi¹zali skazanej linê do pasa, a sam¹ uj¹wszy za bary i za nogi rzucili w wodê. Widzieli wszyscy stoj¹cy na brzegu, którzy wœród wrzasku wielkiego na dzie³o patrzyli, i widzieli wios³uj¹cy na ³odzi, i¿ siê czarownica przez kilka chwil na wodzie trzyma³a, nim spódnice jej wod¹
nasi¹k³y. Gdy zaœ poczê³a w strachu œmiertelnym poprzysiêgaæ siê, i¿ do dwunastej godziny
w po³udnie tego samego dnia wyleczy urzeczonego Jana K¹kola, mimo i¿ ju¿ sz³a na dno,
wyci¹gniêto j¹ lin¹ z topieli i na brzegu morskim z³o¿ono. Tam jej znawca Kamiñski poda³
do wypicia szklankê œwiêconego wina.
Zaprowadzono j¹ do chorego po wtóre i czekano cierpliwie a spokojnie a¿ do dwunastej godziny.
Sta³ i czeka³ w t³umie innych rybacki syn z Kusfeldu, wsi o milê od Cha³up odleg³ej, Marcin
Budzisz, cz³owiek czterdziestoletni, bez¿enny, zajmuj¹cy siê wi¹zaniem sieci. Zimow¹ por¹,
gdy dzieci rybaków w Cha³upach nie mog³y uczêszczaæ do szko³y odleg³ej w Wielkiej Wsi
lub w Kusfeldzie - a na miejscu szko³y nie by³o - Marcin Budzisz przychodzi³ jako nauczyciel wêdrowny i za wynagrodzeniem uczy³ dzieci rybackie od grudnia po wielkanocne œwiêta
z polskiej ksi¹¿ki modlitewnej katechizmu, nie ca³ego wprawdzie, lecz tylko dziesiêciorga
przykazañ i „Ojcze nasz”, gdy¿ duchowny swarzewski ani ksi¹dz Tulikowski, dziekan z Pucku, nie wymagali wiêcej. Marcin Budzisz za m³odu uczy³ siê w szkó³ce kusfeldzkiej u nauczyciela Brockmana sztuki czytania po polsku na ksi¹¿ce do nabo¿eñstwa. Po niemiecku nie
móg³ ani jednego wyrazu, lecz po polsku ka¿d¹ ksi¹¿kê móg³ czytaæ, a nawet potrafi³ cokolwiek, ale bardzo s³abo i z trudem, prócz podpisu swojego nazwiska, piórem po polsku wyci¹gn¹æ.
Ten to Marcin Budzisz by³ sam jeden w gromadzie innego zdania ni¿ wszyscy obecni. Wyszed³ tedy na œrodek i twierdzi³, i¿ jeno Bóg sam jeden ma wszelk¹ si³ê i On to jeden daje
ludziom, je¿eli siê do Niego szczerze modl¹, moc sprowadzania chorób, a wiêc tak samo tylko przez mocn¹ wiarê i ¿arliw¹ modlitwê mo¿e cz³owiek chorobê usun¹æ.
Lecz to przymówienie siê Marcina Budzisza ¿adnego nie wywar³o wra¿enia. Gdy do godziny
dwunastej w po³udnie puchlina nie zesz³a i bóle nie ust¹pi³y wcale, t³um cha³upianów na rozkaz ostateczny Kamiñskiego, wœród strasznych krzyków, w szale bezprzyk³adnego gniewu
wrzuci³ Ceynowinê na wóz powtórnie i wspólnym biciem popêdzaj¹c konia zawióz³ nad
morze i wepchn¹³ do ³odzi. Oczy by³y od sza³u wywalone i wœciek³e. Gardziele zasch³y od
krzyku. Piêœci by³y zaciœniête i ka¿da chwyta³a za kamieñ, ko³ek, nó¿ lub powróz.
Zdarto z czarownicy szkaplerz, a¿eby jej ju¿ nie broni³, i dano jej wypiæ po wtóre szklanicê
œwiêconego wina. Gdy ³ódŸ, odepchniêta od brzegu wios³ami kilku têgich rybaków, wybieg³a
na morze, t³um na brzegu zawy³, ¿eby czarownicê wrzuciæ w wodê co prêdzej. Tak siê te¿
sta³o. Dwaj najtê¿si maszopi stoj¹c okrakiem na poganiaczach ³odzi podŸwignêli za ramiona
i nogi bezw³adn¹ kobietê, rozhuœtali j¹ w powietrzu i cisnêli daleko we wodê. Opita od œwiêconego wina i pozbawiona szkaplerza, posz³a na dno jak kamieñ. T³um cha³upiañski na brzegu uradowa³ siê nie poma³u widz¹c, i¿ morze wch³onê³o nareszcie wystêpn¹. Rozchodzono
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siê ju¿ zwolna, gdy rybacy wyci¹gnêli d³ug¹ lin¹ trupa topielicy. Pozostawiono go z pogard¹
na piasku wybrze¿a ku podziwowi morskich wron i przestrachowi kulików.
We dwa dni póŸniej, powzi¹wszy wiadomoœæ o karze, przyby³a do Ceynowy starsza córka
utopionej czarownicy, Anna, s³u¿¹ca w Gdañsku. Zamieszka³a w domu matki z nieletnim rodzeñstwem. Anna by³a w ostatnich dniach ci¹¿y. T³um mieszkañców Ceynowy poczytywa³
ca³¹ rodzinê skazanej za ród czarowniczy. Przeciwko Annie zwróci³a siê powszechna nienawiœæ. ¯ony rybaków podchodzi³y pod okna chaty wyklêtej i wyzywa³y Annê œmierci¹ jej gro¿¹c, albowiem medyk Kamiñski oœwiadczy³, ¿e i Anna jest czarownic¹, kto wie, czy nie
gorsz¹ od matki.
Gdy zaœ Kamiñskiego i dziesiêciu ojców rodzin odprowadzono pod konwojem wojskowym
do inkwizytoriatu w Kwidzynie, nienawiœæ do Anny wzros³a dziesiêækrotnie. Pewnego dnia
Piotr K¹kol, syn Marcina, którego zamkniêto w grudzi¹dzkim wiêzieniu, rzuci³ siê na Annê
Ceynowiankê z rydlem i zada³ jej w g³owê rany tak ciê¿kie, i¿ siê w niebezpieczeñstwie ¿ycia
znalaz³a.
Zdawa³o siê jednak¿e, ¿e diabe³ po œmierci starej Ceynowiny nie ma ju¿ nad Cha³upami w³adzy tak mocnej jak przedtem. Nie mia³ ju¿, widaæ, nikogo, kogo by móg³ obdarzaæ nad-si³¹
do szkodzenia ludziom w tej wiosce. Spokojnie miota³y fale morza srebrzyste wodne py³y na
jasne piaski wybrze¿a.
Rybak bez trwogi wybiega³ na tonie dalekie i ufnie zarzuca³ sieæ w morze. Aliœci pewnego
dnia pos³yszano ze dr¿eniem, ¿e pewna kura, chodz¹ca po dziedziñcu rybackiego osiedla,
poczê³a w bia³y dzieñ piaæ jak kogut najtê¿szy.
Przera¿enie ogarnê³o wszystkie kobiety w Cha³upach. By³a to bowiem rzecz bardziej ni¿
oczywista, i¿ duch utopionej czarownicy Ceynowiny, bêd¹cy ze Smêtkiem w komitywie,
wcieli³ siê w kurê, w niej siê schowa³ i spokojnie b³¹ka siê po wsi. Z tego zaœ wynika³o przecie, i¿ w domu, po którego podwórzu taka kura chodzi i pieje, ludzie po kolei bêd¹ wymierali. Zwo³ani z morza rybacy przybiegli na miejsce. Ca³a ludnoœæ zebra³a siê na nowo. Radzono. Takie i owakie by³y zdania. Wreszcie w uroczystej procesji wyruszyli wszyscy obecni
w kierunku kurnika, w którym zaczarowana kura siê kry³a. Odnaleziono j¹, zbadano i stwierdzono na mocy zeznañ œwiadków, i¿ z wszelk¹ pewnoœci¹ to ta w³aœnie pia³a jak kogut.
Wówczas procesja mê¿czyzn i kobiet wynios³a kurê opêtan¹ od diab³a za wieœ, nad morze.
Tam w lesie odnalaz³szy stare, suche drzewo zwi¹zano kurze diabelskie pazury i obróciwszy
jej ³eb na dó³ powieszono za nogi na suchej ga³êzi. D³ugo nie chcia³ Smêtek opuœciæ swego
nowego mieszkania. D³ugo kura trzepa³a siê zawziêcie. Czekano cierpliwie ca³¹ gromad¹,
dopóki w oczach wszystkich urzeczona kura nie wyzionê³a pod³ego ducha, ska¿onego przez
obrzydliwego inkuba. Dopiero gdy z rozwartego w dó³ dzioba wyskoczy³ w piasek diabe³,
jego sztuki do pewnego czasu i stopnia wytêpione zosta³y na Cha³upach.
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OTTO VON ARFFBERG
£ódŸ podwodna „U. 72 a” sta³a gotowa do drogi w gdañskim schronisku. Od dwu tygodni
przymusowo tutaj goœci³a, dowlók³szy siê z Ba³tyku do najbli¿szego punktu oparcia, dla reparacji pewnych uszkodzeñ swoich w jednej z komór water-ballastu. Uszkodzenie powsta³o
z drobnej przyczyny: ma³y kamyczek okr¹g³y, wielkoœci mniej ni¿ go³êbiego jaja, nie wiadomo jakim sposobem przedosta³ siê do jednej z robinet, przez które komory obci¹¿aj¹ce ³ódŸ
wod¹ komunikuj¹ siê bezpoœrednio z otch³ani¹ morza. Kamyczek ów zapar³ otwór i gdy powietrze œcieœnione, pchniête z basenów przez kierownika ³odzi, nie mog³o podo³aæ zadaniu
wydalenia ca³kowicie bry³ wodnych z komory o zatkanym otworze, œciany tego naczynia dozna³y uszkodzeñ, rozluŸnieñ i skrzywieñ. Doprowadzona przez mechaników stoczni do porz¹dku ³ódŸ by³a gotowa i sprawniejsza w ka¿dym ze swych organów, bardziej ni¿ kiedykolwiek.
Komendant tej ³odzi, kapitan Otto hrabia von Arffberg-Dusemer skorzysta³ z czasu nieuniknionego postoju jego statku i odwiedzi³ rodzinê w maj¹tku dziedzicznym na kaszubskim Pomorzu. Dwutygodniowy termin przebieg³ mu jak jedno niepostrze¿one mgnienie Ÿrenicy.
M³ody oficer nie zdo³a³ oczu przetrzeæ, gdy ju¿ trzeba by³o wracaæ na oznaczon¹ w rozkazie
z góry godzinê i minutê. Wróci³ oczywiœcie na oznaczon¹ godzinê i minutê bez chwili opóŸnienia. Na odjezdnym mówi³ do s¹siadów i znajomych, którzy go ¿egnali, i¿ czuje siê wyrestaurowanym, silniejszym i pewniejszym po przebytych miesi¹cach w otch³aniach oceanów
i mórz - bardziej jeszcze zimnym, doskona³ym i gotowym do czynu, zupe³nie jak jego ukochana „U. 72 a”.
W takim w³aœnie nastroju lustrowa³ statek od koñca do koñca, od wyrzutni torped, poprzez
izbê za³ogi, pomieszczenie akumulatorów, nawê centraln¹, kot³owniê, maszyny, motor elektryczny, skrytkê oficersk¹ i kesony zabezpieczaj¹ce. Ogl¹da³ okiem znawcy i poskromiciela
owe wewn¹trz statku dzikie zwierzêta uœpione, które drzema³y pos³usznie, gotowe ockn¹æ siê
i wybuchn¹æ na ka¿de jego skinienie w g³êbokoœci siedmiu metrów pod wod¹. G³adzi³ d³oni¹
olbrzymie cylindry, potê¿nie nitami skowane, le¿¹ce wzd³u¿ œcian ³odzi, lufy gruboskórne,
w których wnêtrzu zawiera siê powietrze œcieœnione, owa si³a fundamentalna istnienia, oddechu, dzia³ania, zanurzania siê i wyp³ywania, a wreszcie moc zadawania œmierci wrogom. Lustrowa³ manometr, dobrotliwy, ostrzegawczy i wskazuj¹cy znak, czy dosyæ jest dla oddechu
powietrza, czy ono jest dostatecznie czyste i jak d³ugo jeszcze trwaæ mo¿e wêdrówka pod
wod¹. Ogl¹da³ szczegó³owo ster i wa³y œruby okrêtowej, lœni¹ce od pracy i t³uszczu - tudzie¿
szeœæ poziomych, siostrzanych sterów do zamykania i otwierania water-ballastów. Od nowa,
pieczo³owicie bada³ swe drogocenne delikatne i precyzyjne przyrz¹dy, z którymi zrós³ siê by³,
stowarzyszy³, zbrata³ jak z w³asnymi rêkoma, zêbami, s³uchem i wzrokiem. Obejrza³ dok³adnie szeœæ swych torped i oko wszechwidz¹ce - peryskop. Wszystko by³o na wy¿ynie dosko127

na³oœci, zaiste bezgrzeszne, niezrównanie czyste, sprawne w ruchu czy czekaniu i gotowe.
Armaty na pok³adzie, namaszczone t³uszczem, zdawa³y siê salutowaæ wodza. Ekutila zatrzaskuj¹ca g³ówne wejœcie,, ze œrubami i mutrami zlustrowanymi a¿ do wydalenia najl¿ejszego
py³u, sta³a otworem. Wypróbowana za³oga z dwudziestu ludzi precyzyjnych, sprawnych w akcji, o sercach ze spi¿u, nieulêk³ych, zimnych, zaprawionych w ogniu i wodzie tak doskonale
jak peryskop i manometr, sta³a w szereg idealny wyci¹gniêta, oddaj¹c pozdrowienie ¿o³nierskie z radosn¹ ekstaz¹.
Drugi oficer ³odzi, Konrad Klang, przechadza³ siê spokojnie wzd³u¿ w¹skiego zewnêtrznego
chodniczka na przestrzeni kilkudziesiêciu metrów pok³adu. W chwili gdy hrabia Otto wszed³
z brzegu po k³adce na statek, uœcisn¹³ w milczeniu rêkê Konrada Klanga. Nie zamienili ze
sob¹ ani s³owa. Jakieœ pó³g³oœne mrukniêcie wystarczy³o obudwu za d³ugoœæ powitalnych
wyznañ i objaœnienia szczegó³ów. Pewne spojrzenia, blade lub drwi¹ce pó³uœmiechy, b³ysk
Ÿrenicy lub poruszenie brwiami wskazywa³o ten lub ów drobiazg, gdy zeszli na dó³ z kiosku
komodora do wnêtrza. Tam oto coœ wyczyszczono na nowo, z³o¿ono inaczej papiery, wyprostowano ow¹ zmiêt¹ mapê, zaopatrzono dwa s¹siaduj¹ce ze sob¹ ³ó¿eczka oficerów w nowe,
iœcie dzieciêce, poduszeczki z inicja³ami haftowanymi bladoniebieskim jedwabiem. Ta oto
z koron¹ - dla Jego Wysokoœci pana Hrabiego. A ta druga, z ordynarnie demokratycznym KK
- dla nizinnego Klanga.
Wrócili obadwaj do „nawy” i przez chwilê stali pochyleni nad dolnym zwierciad³em peryskopu. Z cicha jeden po drugim jêknêli na myœl, ¿e oto znowu skazani s¹ na swe wzajem
przymusowe braterstwo wewn¹trz tej hermetycznie zakorkowanej butelki.
- A wiêc znowu, Otto... - mrukn¹³ Klang.
- Znowu, mój stary.
- Nanios³eœ tu jakiegoœ leœnego powietrza...
- Leœnego powietrza... - powtórzy³ hrabia Otto z bladym, nader bladym uœmiechem. Tak radoœnie by³o oddychaæ, jeœli nie leœnym, to prawdziwym powietrzem l Œwiadomoœæ, ¿e siê nim
jeszcze oddycha, uczyni³a je nieskalanym, drogim, mi³ym, radosnym, a nawet „ojczystym”.
Nie mówi¹c o tym do siebie, z tej w³aœnie cechy powietrza uœmiechnêli siê z drwin¹ ³agodn¹.
Trzeba by³o daæ rozkaz. Tote¿ komodor Otto von Arffberg da³ rozkaz. K³adkê odsuniêto.
Z trzaskiem upad³a na kamienie bulwaru. Motorniczy puœci³ w ruch dŸwignie benzynowe,
daj¹ce szybkoœæ znaczniejsz¹ ni¿ elektryczne, i ³ódŸ drgnê³a, zba³wani³a wodê dooko³a siebie, a potem szybko posuwaæ siê zaczê³a wzd³u¿ obmurowanych brzegów Wis³y. Mija³a rozmaite statki spoczywaj¹ce w przystani i jak pocisk wysunê³a siê w morze.
Nadchodzi³ wieczór marcowego dnia. Brzegi by³o jeszcze widaæ. ¯ó³te wzniesienia, rude
pochy³oœci, lasy, niziny... Otto von Arffberg odwróci³ siê w stronê tych brzegów i patrza³, jakby mia³ nadziejê, ¿e tam coœ dostrze¿e. Ale widok dalekiego l¹du chwyci³ go zbyt mocno za
gard³o. Pêtla stryczka nie œcisnê³aby mocniej! Komodor odwróci³ siê raptownie i ze zmarszczon¹ powiek¹ patrza³ w morze. Z³omy wodne wznosi³y siê wokó³, chlaszcz¹c swymi g³adkimi cia³ami stalowe boki ³odzi nieustraszonej. Z³oœliwe piany raz wraz, z prawej i lewej strony, przelatywa³y przez w¹ski pok³adzik.
Ruchliwe krople zdawa³y siê byæ uosobieniem ciekawoœci, chytrym badaniem i szpiegowskim
wywiadem morza o tym ¿elaznym stateczku. Dwaj oficerowie stali jeszcze w kiosku komendanta poj¹c siê powietrzem. ¯o³nierze przemykali siê chy³kiem, bez szelestu po chodnikach
i wzd³u¿ balustrady, niby to za³atwiaj¹c jakoweœ czynnoœci, coœ tam œcieraj¹c, czyszcz¹c, za128

wziêcie poleruj¹c, a w gruncie rzeczy równie¿ ostatnie ³yki czystego wiatru podkradaj¹c.
Sk³adany komin dymi³ bujn¹, niebieskaw¹ sadz¹ gazów Diesela, a zewnêtrzny ster, nieruchomy jak nastawione skrzele okonia, kierowa³ ³ódŸ na zachód. Na zachód! W tê stronê, gdzie
zdawa³a siê zwisaæ czarna kortyna, za któr¹ wrza³o tajemnicze ¿ycie walki nigdy nie maj¹cej
mieæ koñca. Wnet Zatoka Gdañska zosta³a w tyle. Hel pocz¹³ uchylaæ siê w piany. Wystrzeli³a przed oczy szczeciñska smuga ziemi, w oddali ju¿ przez noc poch³oniêta. Ostre zimno
przejê³o obudwu oficerów. Zeszli do wnêtrza i, nie zamykaj¹c jeszcze zawory, a wci¹¿ posi³kuj¹c siê motorem gazowym, bezpiecznie i szybko p³ynêli w sw¹ stronê.
Gdy Konrad Klang zagl¹da³ wci¹¿ tu i tam, dawa³ gderliwe, zrzêdz¹ce i szorstkie dyspozycje
za³odze, wszyscy wyznaczeni do specjalnych obserwacji i ruchów czynili sw¹ powinnoœæ ze
spokojem i dok³adnoœci¹ maszyn, a kucharz okrêtowy, bia³y jak paulin, w swym przeczystym
laboratorium przygotowywa³ w œwietle lamp elektrycznych zimne potrawy, uk³adaj¹c je czystymi rêkoma na skromnych naczyniach - Otto von Arffberg przeszed³ niepostrze¿enie do
maleñkiej kajutki oficerów i na sk³adanym sto³ku spocz¹³ przy swym pos³aniu. Zakry³ twarz
rêkoma i w skamienia³ej postawie rozwa¿a³ i ogl¹da³ swe sprawy wewnêtrzne.
Ogarn¹³ go ca³ego, z nag³a jak parali¿ - ¿al niestrzymany, niezwalczony. Silny oficer wiedzia³,
¿e nie miejsce to przecie i nie chwila na upust i wylewy takiego uczucia, lecz na skutek kontrastu, istniej¹cego w naturze i konstytucji cz³owieka, w³aœnie tego niestosownego i karygodnego uczucia zd³awiæ nie móg³. Ujrza³ przed sob¹, ujrza³ ¿ywym wzrokiem bia³¹ œcianê starego pa³acu, Fryderykowskie pamiêtaj¹cego czasy, œcianê zag³êbion¹ w ciemny park, jakby siê,
¿ywym obdarzona czuciem, tuli³a w drzew objêcia.
O, drzewa! Jaka¿ mowa wypowiedzieæ by mog³a wspomnienie ich szumu!... Olbrzymie œwierki o konarach rozpostartych po ziemi, po szorstkim, nagim, zimnym gruncie, ga³êzie wielkie
i dalekie, obwieszone w³ochatymi kiœciami! Szczyty ko³ysz¹ce siê wœród ob³oków marcowych, przep³ywaj¹cych nisko nad ziemi¹! Samotna jod³a chwieje siê tam wœród pustej, rudej
³¹ki. Pieñ jej, niebieski prawie, przechodz¹c w szczyt uschniêty podaje siê naprzód i w ty³,
wahad³o ¿alu w tym ciemnym ogrodzie. Nasun¹³ siê przed oczy ów park równie stary jak
pa³ac. Niektóre zaœ w nim drzewa stare s¹ pewnie jak okoliczne góry. Rozes³any miêdzy cudnymi Pomorza wzgórzami, na ogromnej, wielomorgowej przestrzeni, po³¹czy³ siê z lasami,
które po górach p³yn¹ w dal jako jedna wielka chmura. D³ugie aleje lip otwiera³y siê przed
oczyma rozcinaj¹c park na po³owy. Nad smutnym, ciemnym basenem, le¿¹cym w kamiennym ³o¿ysku, sta³y te drzewa obumar³e. Szelest wody spadaj¹cej ze zbiornika do niszy kamiennej, wyciosanej w wielkim g³azie, ³¹czy³ siê z szumem, który wydaj¹ na wietrze konary
drzew odartych z listowia. Za alejami lip z prawej i lewej strony rozpoœciera³y siê pó³kola
iglastych olbrzymów, w czarn¹ masê zwartych, strasz¹cych ludzi szumem swym w noce marcowe. Przypomina³y siê puste ³¹ki, na których samotne, porzucone jod³y lub dêby, praszczury
tej okolicy, tai³y w kszta³tach swych nieodgadnion¹ dumê czasów, wzgardliw¹ na wszystko
ludzkie obojêtnoœæ, a przecie wszystko ludzkie poci¹gaj¹c¹ ku sobie.
Daleko trzeba by³o iœæ, a¿eby trafiæ do tajemnicy tego parku cudnego. Wœród najstarszych
œwierków, czarn¹ gêstwin¹ zarastaj¹cych p³aszczyznê podan¹ ku górze, nagle trafia³o siê na
tajemnicê: olbrzymia marmurowa tafla le¿a³a wœród drzew na ziemi, lœni¹ca i czarna. W cieniu poddrzewnym rzuca³y siê w oczy wielkie z³ocone litery œwiadcz¹c, i¿ tu le¿y pochowany
hrabia Rudolf von Arffberg-Dusemer, kawaler ¿elaznego krzy¿a, porucznik huzarów, dwudziestopiêcioletni m³odzieniec, który zgin¹³ na polu chwa³y kêdyœ w g³êbi Polski rosyjskiej.
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Widok w marzeniu tego samotnego grobowca, który w sobie ukrywa³ zw³oki bohatera, na
nowo dreszczem rozkoszy serce przej¹³. Omdla³o na nowo i umiera³o w sobie skurczem radosnym. Oczy widz¹ dok³adnie ciemn¹ taflê grobowca. Rêka przesuwa siê po p³otku drewnianym z ga³êzi œwierkowych, po szorstkich sêczkach i ig³ach. Wyrywa siê z piersi szloch
g³êboki:
- Rudolf! Odpuœæ!
Ale odpowiedzi nie ma i odpuszczenia nie bêdzie. Milczenie zalega.
Woda morza szumi za grubymi szk³ami okienek. Szybko lec¹ pos³uszne fale. Snuj¹ siê bielej¹c w nocy jako kszta³t wci¹¿ jednaki. Milczenie zalega.
Otto von Arffberg uj¹³ g³owê sw¹ w obie rêce i trzyma³ j¹ tak obur¹cz, ¿eby w niej wszystko na
wodzy i w ryzach utrzymaæ. Chwilami bowiem wybucha³a w nim mêka, jak erupcja przepotê¿nej,
niszcz¹cej wszechmocy. M³ody komodor przeci¹ga³ rêce po twarzy i przeciera³ oczy. Nachyli³ siê do
szyby okienka i wodom lec¹cym ku wschodowi powierza³ to imiê szaleñstwo swej duszy:
- Teresa!... Oto krótka tej sprawy historia:
Teresa by³a ¿on¹ poleg³ego Rudolfa, przyrodniego brata Ottona von Arffberg. Gdy komodor
Otto by³ na wyprawach dalekich przy pobrze¿ach Ameryki w Oceanie Atlantyckim i tam zatapia³ okrêty amerykañskie, francuskie, angielskie, nie wiedzia³ wcale, ¿e brat jego poleg³, ¿e
zw³oki jego przywieziono z g³êbi Polski i z³o¿ono w parku rodzinnego miejsca. Ojciec obudwu braci, starszego Ottona i m³odszego Rudolfa, ju¿ nie ¿y³. W pa³acu mieszka³a macocha
Ottona z Teres¹, ¿on¹ Rudolfa, poœlubion¹ przezeñ na szeœæ tygodni przede œmierci¹. M³ode
ma³¿eñstwo ¿y³o ze sob¹ zaledwie parê tygodni.
Gdy Otto przyby³ na wieœ, a¿eby kilkanaœcie dni zabawiæ, pierwszy raz zobaczy³ now¹ swoj¹
bratow¹ a ju¿ wdowê, Teresê. Teresa nosi³a ¿a³obê po mê¿u nie tylko zewnêtrznie, za pomoc¹
sukien, lecz ¿a³obê duszy. Kocha³a zabitego równie g³êboko, jak kocha³a swego ¿ywego ma³¿onka, poœlubionego z szalonej, wzajemnej mi³oœci. By³a sama jedna w ogromnym pa³acu,
w ogromnym parku, z t¹ nieudŸwignion¹ p³yt¹ marmuru. Po³o¿y³y j¹ na grobie ukochanego
junaka obiedwie: - nieszczêœliwa matka hrabina von Arffberg i nieszczêœliwa wdowa. Teresa
biega³a co dzieñ na grób mê¿a - rano, nad wieczorem i w nocy; wy klêcza³a tam do³y w ziemi czarnej, wilgotnej, ³zami wymywa³a nieub³agane ¿³obowiny napisu. Pod pokryw¹ spokoju, na³o¿onego na twarz jak maska, za pospieszn¹ gmatwanin¹ zajêæ domowych, za zas³on¹
lektury, muzyki - tai³a siê straszliwa zgnilizna uczuæ ¿a³obnych, bez pocz¹tku i koñca, bez
przyczyny i celu. Wlok³o siê w dal umieranie duszy, brodzenie w ko³o po topielisku bezpowrotnej i bezcelowej têsknoty. Ksi¹¿ki nudzi³y Teresê, muzyka j¹ rozdra¿nia³a, rozmowy
z ludŸmi napawa³y tak¹ do dwunogich zwierz¹t odraz¹, i¿ wola³a stokroæ szum drzew i szmer
wody, polot marcowych ob³oków i dalekie r¿enie koni. Jedyny pisarz, który z ni¹ rozmawia³
jêzykiem zrozumia³ym, to by³ hrabia Fryderyk von Hardenberg, który siê przezwa³ Novalisem. Rozumia³a jego wiersze pisane po stracie narzeczonej. Lubi³a powtarzaæ sobie podczas
b³êdnych w parku wêdrówek naiwne s³owa:
Immer wachst und bluht Verlangen Am Geliebten festzuhangen, Ihn im Innern zu empfangen, Eins mit ihm zu sein.
Seinem Durste nicht zu wehren, Sich im Wechsel zu verzehren, Voneinander sich zu nahren,
Voneinander nur allein...
Ale i te s³owa nie zawiera³y w sobie ani cienia istoty rzeczy, ani podobieñstwa uczuæ rzeczywistych. Nie by³ to Gesang der Toten, jak zapewnia³ tytu³ utworu. Wia³ z tego zbioru brzmieñ
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snobizm ¿ywotny, jak¿e niepodobny do œpiewu umar³ych, który huczy w duszy kochaj¹cej na
ziemi - pustej po stracie! Lecz s³owa te przymila³y siê, ³asi³y, schlebia³y duszy samotnej splotem swym sztucznym, artystowskim, zrobionym na urz¹d. Wiêc powtarza³a je sobie w ciszy
parku i lasów jak zapewnienie o wiernoœci s³ugi dobrze wyuczonej. Lecia³y dok¹dœ, wci¹¿
dok¹dœ niepowstrzymane ob³oki, przeszywa³ serce œwierków bezlitosny poszum nocny, dar³a
je woda, przelewaj¹ca z miejsca na miejsce wiekuist¹ swoj¹ beztroskê. A sprawa by³a zaw¿dy ta sama, ta sama jak kamieñ przywalaj¹cy zw³oki Rudolfa von Arffberg, jak napis na tym
kamieniu wiekuist¹ wyra¿aj¹cy bezlitoœæ wszechrzeczy. Teresa nie czu³a siê tutaj na ziemi
z niczym zwi¹zan¹. Czu³a siê tak samo kos¹ podciêta jak Rudolf. Z nim ¿y³a w ma³¿eñstwie,
ale nadmiernie dalekie rozdzieli³y ich przestrzenie. Nieraz w wietrze zimowym, szczególniej
na samotnych wœród lasu wyprawach, s³ysza³a jego g³os brzmi¹cy tu¿, obok skroni. Zdawa³o
siê, ¿e on wydaje jakieœ grzmi¹ce rozkazy. We snach bardzo czêsto czu³a jego poca³unki. S³owa p³on¹ce od mi³oœci wpada³y w jej usta niby ogniste jêzyki. I znowu, po otwarciu powiek,
nastawa³o milczenie.
Dzieñ spycha³ dzieñ i tydzieñ spycha³ tydzieñ. Gdy przyjecha³ Otto, chodzili na grób Rudolfa
we dwoje. £¹czy³a ich mi³oœæ do zmar³ego - j¹ ma³¿eñska, jego braterska. Siadali na skraju
p³yty i trawili godziny w milczeniu albo wypowiadali wyrazy nieliczne - jaka¿ bowiem mowa
mog³a ich ¿al wyraziæ? Tote¿ dyskutowali nieraz o rzeczach obojêtnych. Otto opowiada³ Teresie o swych wyprawach tak dziwacznych, fantastycznych, straszliwych, jak o rzutach w oceanie rekina z ludzk¹ dusz¹, w jednej osobie piraty, bersekiera i rycerza z bajki. S³ucha³a go
z dzieciêcym pó³uœmiechem, z panieñskim zalêknieniem, na po³y wierz¹c, i¿ takie sprawy
mog³y siê w istocie wydarzyæ.
Zbli¿yli siê wtedy i zespolili duchowo jak brat z siostr¹ - w ci¹gu trzech dni zaledwie. Oto
by³ wreszcie na tej ziemi cz³owiek, któremu mog³a powiedzieæ wszystko, co czuje, wyraziæ
wszystek ¿al i nie tylko ¿al, lecz wyp³akaæ ³zy nurtuj¹ce w g³êbi serca - wyznaæ krzywdê
swoj¹ - zanieœæ skargê na los - wyspowiadaæ siê w ma³ych a wszystko obejmuj¹cych s³owach,
w niem¹drych a g³êbokich okrzykach, w krótkich powieœciach, w spojrzeniach, w westchnieniach, w przemilczeniu. Wszystkiego wys³ucha³. Wszystko umia³ zrozumieæ, jak sêdzia, doradca, nauczyciel, pocieszyciel, lekarz - bardziej ni¿ brat, bo prawdziwie jak siostra.
Jak we œnie Teresa sz³a z nim codziennie, rano i wieczorem, za dnia i w nocy na grób mê¿a
i jak we œnie niepojêtym tam z nim przebywa³a. Byli razem we dwoje. Byli trzema osobami,
a jedn¹ jedyn¹ dusz¹. Gdy zimne marcowe noce œciska³y ziemiê, a wiatr przenika³ park opustosza³y, Otto otula³ Teresê p³aszczem i przyciska³ j¹ do swego serca mocnego. Nie pozwala³
dr¿eæ i jêczeæ bez miary. Zakazywa³ p³akaæ, gdy zbyt d³ugo p³aka³a. Ociera³ ³zy i zmusza³ do
uœmiechu. Gdy zaœ nie mog³a wydobyæ ze siebie ani cienia uœmiechu, wycisn¹æ s³owa ulgi
nakazywa³ w imieniu Rudolfa. Nachylali siê wraz obydwoje i na zimnym kamieniu sk³adali
poca³unek d³ugi nieskoñczenie, jakoby na czole marmurowym bohatera. Po czym mog³a spokojniej podnosiæ na niego oczy i patrzeæ w Ÿrenice surowe, „bersekierskie”, a¿ do cichego i ³askawego na ustach uœmiechu. Przytacza³ jej wtedy o Rudolfie zabawne historyjki z dzieciñstwa, z m³odoœci, ze szko³y wojskowej, opowiada³ szczegó³y z ¿ycia m³okosowskiego w stolicy, gdy jej obadwaj wcale jeszcze nie znali. Podnieca³ w niej mi³oœæ do Rudolfa, do nieszczêœliwego, rannego, konaj¹cego, który œpi teraz w ziemi zimnej, w grudzie nieub³aganej,
poœród g³azów i korzeni drzew - sam jeden w nocy ciemnej. Sam wówczas gorzko p³aka³.
A podnieca³ mi³oœæ Teresy do Rudolfa, z cicha cedz¹c przez zêby s³owa tego¿ Novalisa:
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So in Lieb und hoher Wollust
Sind wir immerdar versunken...
Zdarzy³o siê na pi¹ty dzieñ pobytu m³odego marynarza w domu rodzinnym, ¿e jak zwykle
wyszed³ nad wieczorem z Teres¹ „do Rudolfa”. By³ ostry ch³ód, œnieg w postaci gruboziarnistych krup zjadliwie z boku zacina³. Nied³ugo te¿ mogli byæ na grobie. Wyszli z parku przez
boczn¹ furtkê i udali siê w las otaczaj¹cy. Lasy tamtejsze okr¹¿a³y pa³ac woko³o, milami sz³y
w g³¹b kraju wieszaj¹c siê po okr¹g³ych wzgórzach i sp³ywaj¹c w zaciszne doliny. Otto i Teresa szli szybko pierwsz¹ napotkan¹ drog¹. Droga by³a równa jak po stole, œwietnie wyszutrowana, zbocza wzgórz opasywa³a niepostrze¿enie sw¹ pó³kolist¹ pochylni¹, tote¿ obydwoje daleko zabrnêli. Trafili na istne ostêpy jednakich gêstych sosen, które zwartym stoj¹c borem tworzy³y ciemnicê groŸn¹ i milcz¹c¹. Suche mchy szare wisia³y na tych jednakich, z³owrogich drzewach i zesch³e ig³y z¿ó³k³ym pok³adem zaœciela³y ziemiê, mimo i¿ œnieg by³
w powietrzu i na gruncie od rana. Odpychaj¹ca groza wia³a z tej g³êbi czarnej, g³uchej, pe³nej tajemnicy. Teresa odst¹pi³a w ty³, nie mog¹c oderwaæ oczu od tej po³aci boru schodz¹cego dok¹dœ w dó³ jakby w przepaœæ daleko g³êbsz¹, ni¿ by³a w istocie. Otto poda³ ramiê bratowej i prosi³, ¿eby siê cieplej p³aszczem okry³a. Wrócili.
Powrotna droga wyda³a im siê krótsz¹ i jeszcze bardziej ³agodn¹, ni¿ j¹ poznali id¹c w tamt¹
stronê. Pomykali szybko, bo ju¿ mrok schodzi³. Ale w po³owie drogi do pa³acu œnieg pocz¹³
ci¹æ coraz gwa³towniej i przelatuj¹ca burza œniegowa zmusi³a ich do zatrzymania siê na czas
pewien. Obok drogi by³y w zboczu góry dawne kamienio³omy, zaniechane ju¿, widaæ, gdy¿
z¿ó³k³a trawa zarasta³a dno areny wyszarpanej w wapiennym zboczu pagórka. W g³êbi tego
boiska sta³y jeszcze pieczary po wy ³upane j caliŸnie, a nad nimi zwisa³ ko¿uch ziemny, na
którym ros³y dzikie tarniny, g³ogi i krzewy. Otto sprowadzi³ Teresê w to miejsce, a¿eby burzê
przeczekaæ w ukryciu. Usiedli na z³omie wapniaka, pod pokryw¹ zwisaj¹cej gleby, w g³êbi
p³ytkiej framugi. Szelest ostro sypi¹cego œniegu zawiera³ w swych wzniesieniach i kadencjach
jakby jak¹œ przyg³uszon¹ melodiê, której s³uchem najbardziej wytê¿onym nie podobna by³o
pochwyciæ. By³o to echo czegoœ znanego, wiadomego, swego...
Nic nie mówi¹c do siebie, s³uchali tego g³osu. Nie mogli poruszyæ rêk¹ ani nog¹, odwróciæ
na bok g³owy. Bali siê podnieœæ oczu, przemówiæ s³owa. Objê³o ich niewypowiedziane przera¿enie. Wionê³o na nich zimno œmiertelne, od którego krew stanê³a w ¿y³ach. Nie wiedzieli,
co to jest, jak to odepchn¹æ od siebie - jak to nazwaæ, gdyby o tym mówiæ wypad³o. W skostnieniu obopólnym milczeli. Œnieg szybko ubieli³ ziemiê, zasypa³ drzewa w górze i pryska³
w twarze szorstkimi kryszta³ami. Knieja zbiegaj¹ca ku do³owi westchnê³a wszystkimi wraz
drzewami, Otto poczu³, ¿e krew zalewa mu szyjê, twarz, czo³o. Zdawa³o mu siê, ¿e za chwilê
zemdleje z rozkoszy i ze wstydu. Wola³by by³, ¿eby ów ktoœ, co w jego chy¿e czucia i sp³oszone myœli patrza³ z szyderstwem, ¿eby ów nie-zwalczony instygator rzuci³ miêdzy oczy rêkawicê zniewagi. Wola³by by³, ¿eby go chlasn¹³ publicznie w twarz, ¿eby go zniewa¿y³ wœród
ludzi, ni¿ to dusz¹ce, nieme sam-na-sam z bratem umar³ym. Ale pozna³, ¿e to wszystko i tak
na nic.
Przysz³o mu na myœl - przez chwileczkê - czy te¿ ona -wie? Nie móg³ spojrzeæ. Nie l To by³o
nad si³y. Tote¿ nie odwracaj¹c g³owy w jej stronê mrukn¹³:
- Trzeba bêdzie jednak pójœæ, gdy¿ to nie nacichnie tak szybko.
S³ucha³, co odpowie. Stulecia minê³y, a ona nie mówi³a ani s³owa. Ani s³owa! Ani s³owa! Ani
s³owa l Wsta³a wreszcie i zawinê³a siê w p³aszcz. Nareszcie, ju¿ by³o po wszystkim. Poszli
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szybko. Teresa bieg³a. Po ciemku trafi³a do furtki, która za ni¹ g³oœno w mroku trzasnê³a.
Skrêciwszy w lewo znik³a miêdzy gêstwin¹ œwierków prastarych. Id¹c jej œladem, krêt¹
uliczk¹ Otto przyby³ do grobu Rudolfa. Ciemno ju¿ by³o, ale pod nawis³oœci¹ konarów poblask zorzy przeœwieca³. Otto zobaczy³ Teresê le¿¹c¹ wzd³u¿ ca³ego nagrobka. Jak na ³o¿u.
Chcia³a, widaæ, obj¹æ zmar³ego ma³¿onka pieszczot¹ mi³osn¹, ogarn¹æ go barkami, osaczyæ
sob¹, pod plecy mu szpony przecudnych d³oni podes³aæ. Ale drapie¿ne szpony mi³oœci trafi³y
na szeroki - szeroki skrzy¿al polerowanego marmuru. Tote¿ siê te rêce rozpad³y krzy¿em,
a rozpalony policzek przypad³ do liter bez litoœci, bez mi³osierdzia wy¿³obionych w kamieniu. Tyle jeszcze by³o pó³œwiat³a od zorzy, ¿e Otto widzia³ zarys nóg ods³onionych spod krótkiej sukni, spod p³aszcza w upadku rozrzuconego, kszta³t niewymownego uroku goleni a¿ do
kolana widoczny. Teresa by³a tak bezw³adnie i bezsilnie rzucona na p³ytê, rêce jej i nogi by³y
tak bez wdziêku i œwiadomoœci poniechane, ¿e Otto powzi¹³ myœl, i¿ pewnie serce jej pêk³o
i umar³a.
I wtedy g³êboko zapragn¹³, ¿eby raczej by³a umar³a na sercu i w objêciach brata. Powzi¹wszy ten wybieg tchórzowski czeka³ spokojnie, oparty o p³otek z ga³êzi œwierkowych. Ciemnoœæ schodzi³a zupe³na. Mrok siê rozpostar³ i wch³on¹³ w siebie Teresê. Tylko blady zarys
nogi w jedwabnej poñczosze jako jedyny œlad istnienia Teresy wynika³ jeszcze z ciemnoœci.
Dr¿¹c na ca³ym ciele jak w ataku konwulsji Otto von Arffberg min¹³ drzwiczki w ogrodzeniu
i usiad³ na krawêdzi p³yty marmurowej. Po³o¿y³ rêkê na d³oni Teresy i zamkn¹³ tê d³oñ w swej
rêce. Niestety! Nie umar³a. Wiêc wsta³ ze swego miejsca nachyli³ siê i podniós³ bezsiln¹ z tej
bezlitosnej p³aszczyzny. Lecia³a mu przez rêce. G³owa jej nie trzyma³a siê twardo na szyi.
Nogi by³y bezw³adne. Obj¹³ j¹ ramionami i postawi³ na ziemi. Westchnê³a. Wzi¹³ w swe rêce
jej g³owê czaruj¹c¹, owian¹ jasnymi w³osami. Nachyli³ sw¹ twarz do jej twarzy i zagl¹da³
w niewidz¹ce oczy. Ach, jak¹¿ poczu³ rozkosz sk³adaj¹c usta na cudnym licu i czuj¹c w wargach ostry, s³ony smak ³ez p³yn¹cych spomiêdzy rzês zmoczonych! Trzymaj¹c Teresê w objêciu i przytulaj¹c j¹ do serca, nie cia³o ludzkie obejmowa³ rêkoma, lecz kszta³t widomy niepojêtej mi³oœci, na któr¹ skazany jest ludzki gatunek. A poruszenia jej niewinne w swym œlepym zaufaniu, oddaj¹ce ca³oœæ istnienia dla zdobycia ulgi, nie by³y to czucia cielesne, lecz
czaruj¹ce w swej tajemniczoœci, wznios³e w swym ¿yciu, nieskazitelne w swych objawach
odruchy przeczystej duszy. Œnili obydwoje sen ukojenia, gdy ciê¿ka, bezw³adna g³owa upad³a na piersi brata, a rêce opar³y siê na jego ramionach. Gdyby Otto obna¿y³ j¹ albo nawet
fizycznie posiad³ w tej chwili, Teresa nie opiera³aby siê wcale. By³a jak ob³ok zmêczony d³ug¹
w wichrach podró¿¹ i temu innemu wichrowi, który z obcej strony nadlecia³, podw³adny. Gdy
osusza³ roz¿arzonymi ustami jej mokre policzki, nie czu³a tego, ¿e j¹ ca³uje. Te poca³unki
by³y jak gdyby czynnymi s³owami ukojenia i uciszenia, trzeŸwi¹cym potr¹ceniem w lodowatej cierpieñ kostnicy. Dla niego có¿ mog³o byæ ponad tê rozkosz wy¿sze? Nic - zaiste.
Nie wiedzia³, gdzie s¹ oboje. Nie wiedzia³, kto on jest: - Rudolf czy Otto? Szli ku domowi
bezw³adnymi krokami, w milczeniu. A nim doszli do drzwi pa³acu, œcie¿k¹ zachylaj¹c¹ siê
w prawo i w lewo, dokona³o siê dzie³o straszliwe, defloracja duchowa Teresy, choæ nie zbli¿yli siê do siebie i nie dotknêli siê do siebie nawzajem ani nawet krajem szaty.
Otto von Arffberg siedz¹c w ma³ej kajutce oficerów ³odzi podwodnej rozpamiêtywa³ szereg
dni nastêpnych, tydzieñ up³yniony - jako jednê fugê szaleñstwa. Dnie i noce, sen i czuwanie
by³o to jedno pasmo bytowania w zaœwiatach uczucia. Nie umia³by powiedzieæ, ile chwil czy
ile tysiêcy lat trwa³y te dnie i jakie wiecznoœci zamknê³y siê w minutach têsknoty za wido133

kiem Teresy. Mia³ nieustaj¹ce widzenie jej postaci, je¿eli nawet by³a daleko, poza obrêbem
pa³acu lub w innych pokojach. Poznawa³ jej nadejœcie po furii serca i po zamieraniu oddechu. Poznawa³ jej odejœcie po pustym bólu w g³owie i po œmiertelnym ¿alu, który trupi¹ bladoœæ na jego twarz sprowadza³.
Wielokroæ chodzi³ sam na grób brata. Stoj¹c nad jego mogi³¹ usi³owa³ kajaæ siê, wydobyæ ze
siebie skruchê, wy³amaæ z g³êbi ¿al, wywa¿yæ wszystk¹ prac¹ ducha wyrzeczenie siê siebie.
Ale skrucha skamienia³a, ¿al nie ima³ siê serca, wyrzeczenie siê zgas³o jak p³omyczek bezsilny. Wszystko poch³onê³a piêknoœæ Teresy. Wszystko zginê³o w niezwalczonym uroku spojrzenia jej b³êkitnych oczu. To, co siê zdarzy³o w ci¹gu nastêpnych dni, by³o ju¿ tylko logicznym nastêpstwem dokonañ wewnêtrznych.
Pa³ac od strony ogrodu mia³ kszta³t podkowy. Dwa jego boczne skrzyd³a sta³y naprzeciwko
siebie. W tych dwu skrzyd³ach mieœci³y siê sypialnie i pokoje goœcinne, podczas gdy g³ówny,
œrodkowy korpus pa³acu zawiera³ salony i jadalnie. Miejsce zawarte miêdzy skrzyd³ami i korpusem gmachu wype³ni³y kwietniki i gazony z egzotycznymi krzewami. Otto mia³ z dawna
pokój w prawej oficynie. Teresa z teœciow¹ mieszka³a w lewym skrzydle pa³acu. Tak wiêc
dniami i nocami przebywali naprzeciwko siebie. Jednego wieczora Otto poprosi³ Teresê, aby
id¹c na spoczynek nie zas³ania³a okna. Po chwili j¹³ prosiæ, ¿eby stoj¹c za œwiat³em zrzuci³a
ze siebie suknie i bieliznê. Sam tego wieczora nie zapali³ œwiat³a w swoim pokoju. Teresa
pos³usznie oœwietli³a jaskrawo swój pokój, nie zapuœciwszy firanek. Silnie p³on¹c¹ lampê
postawi³a na stoliczku przy oknie, a sama zupe³nie obna¿ona wysunê³a siê na t³o ciemnej
kotary. Nikt nie móg³ jej widzieæ z do³u ani z g³êbi ogrodu. Tylko ciemne okno z przeciwka
wlepi³o w ni¹ swe nienasycone otch³anie, Nastêpnego dnia nie spotkali siê przy wspólnym
œniadaniu. Otto by³ od rana gdzieœ w lasach. S³u¿¹cy jego mówi³, i¿ pan hrabia poluje.
W gruncie rzeczy hrabia Otto przebiega³ drogi i œcie¿ki leœne, zmagaj¹c siê z potê¿nym wiatrem, który tego dnia nachyla³ po³acie drzew i wia³ wszystkimi dolinami. Zmaga³ siê równie¿
ze sob¹, usi³uj¹c potê¿nym zmêczeniem fizycznym, przebieganiem ze wzgórz na wzgórza,
cwa³em wzd³u¿ dolin wzniesionych ku górze, gdy silny wiatr w twarz go smaga³, pokonaæ
w sobie bestiê rozszala³¹. Skoro o zmierzchu wróci³ do domu, poleci³ lokajowi, ¿eby zapyta³
panie, czy do nich przyjœæ mo¿e. Przyszed³ zaœ nieweso³y, wzburzony, dziwny, prawie niegrzeczny. Wyrzeka³ d³ugo przed macoch¹ na z³y stan gospodarstwa w maj¹tku. Gdy macocha
usi³owa³a wyt³umaczyæ mu przyczyny wielu owych niepomyœlnych objawów i wysz³a do s¹siedniego pokoju po jakieœ papiery, wsun¹³ Teresie w rêkê ma³¹ karteczkê. Na tej karteczce
by³a wypisana drobnym pismem marszruta poprzez pokoje bawialne i korytarze w jego oficynie. Po prostu kaza³ jej przyjœæ do siebie, wszystko urz¹dziwszy przezornie, po rozes³aniu
w ró¿ne strony fagasów. Jak w ordynarnym romansie, zawo³a³ j¹ do siebie. Na pospolit¹,
nocn¹ schadzkê.
A jednak pobieg³a z radoœci¹. Odda³a mu siê bez cienia namys³u, w ci¹gu ca³ej nocy, w furii
rozpasania, wœród lubie¿nych, wymyœlnych i zabójczych pieszczot, ulegaj¹c wszelkim zachceniom, jakie tylko dzikie wybiegi stêsknionego po¿¹dania podyktowaæ by³y w stanie. Nad ranem, gdy j¹ przez puste sale odprowadza³ znu¿on¹, niemal chor¹ od ca³onocnego ulegania
jego ¿¹dzy, os³ab³¹ wœród cielesnych zaplatañ siê doko³a siebie nawzajem, ca³owa³a z uni¿on¹ czci¹ jego rêce i chwyta³a w rozpalone usta ka¿dy z jego oddechów. Tak co noc w ci¹gu
ostatnich dni spe³nia³a jego mi³osne rozkazy, wytwarzaj¹c po raz pierwszy w swym ¿yciu owe
przedziwne wynalazki mi³oœci, dokonywuj¹c na sobie samej czarownych wynurzeñ nagiego
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cia³a, p³awi¹c siê w orgii uniesieñ i umieraj¹c z zachwytu wœród bezw³adnych kontemplacji,
wœród podniecañ siê i wysilañ, gin¹c od wzajemnych poca³unków, wydzierania wszelkiej si³y
zmys³ów przez si³ê zmys³ów, ¿ycia przez ¿ycie i piêknoœci przez piêknoœæ.
Ostatniego wieczora, gdy ju¿ nazajutrz mia³ odjechaæ, poszli oboje na grób Rudolfa. Nie wiedzieli, dlaczego to robi¹. A przecie¿ tak trzeba by³o. Tak musieli. Byli obydwoje wyschniêci,
wychudli z mi³oœci, p³on¹cy od wewnêtrznych piekie³ pasji. Stanêli nad p³yt¹ w ogrodzie.
Obna¿ona g³owa Ottona by³a hardo zadarta. Œmiech pusty przenika³ ich oboje na myœl, i¿
niedawno tak tu cierpieæ mogli. Gdzie siê podzia³ ¿al? Co siê sta³o z uczuciami Teresy?
Gdzie¿ by³y jej ³zy po tamtym? Trzyma³a w rêku jakieœ kwiaty zimowe i jeden po drugim
rzuca³a na p³ytê grobowca uœmiechaj¹c siê w tryumfie swej zdrady. W pewnej chwili przerwa³a rzucanie kwiatów. Nie chcia³o jej siê udŸwign¹æ ³odygi i kielicha cieplarnianego amarillisa. Nie czu³a nic zgo³a. Nic. Ani cienia ¿alu, podobnie jak morderca nie doznaje wcale
subtelnych emocji widza zbrodni dokonanej. Doskona³y spokój królowa³ w jej sercu. Powiedzia³a o tym Ottonowi. Tote¿ odeszli, a¿eby przed samymi sob¹ nie k³amaæ i nie ok³amywaæ
Rudolfa. Odeszli rozp³omieniaj¹c siê widokiem swym nawzajem i ton¹c w szaleñstwie mi³osnym uœmiechów i spojrzeñ.
Klang prowadzi³ ³ódŸ czuwaj¹c przy manometrach, peryskopie i sterach. Hrabia Otto Arffberg
przy³o¿y³ siê w ubraniu do poœcieli i twardo, g³ucho zasn¹³. Nie wiedzia³, kiedy ³ódŸ bezpiecznie minê³a kana³ i znalaz³a siê w obliczu Niemieckiego Morza. Znu¿ony do cna wysi³kiem mi³osnym, spa³ jak drewno, jak od³amek muru. W pewnej chwili starszy marynarz dotkn¹³ jego ramienia - raz i drugi. Na pró¿no. Kapitan chrapa³. Sam tedy Klang musia³ podejœæ
i w ci¹gu dobrej chwili targaæ za ramiê œpi¹cego, a¿ go z pos³ania podŸwign¹³. Hrabia Otto
przetar³ oczy i ze zdumieniem rozejrza³ siê po otoczeniu. Tak nagle wyrwany zosta³ z objêæ
szczêœcia i ramion rozkoszy! Patrza³ na sufit pó³okr¹g³y, nawis³y, na to wnêtrze pow³oki zatoczonej jak œciany trumny, nape³nionej materia³ami potowymi za najl¿ejszym potr¹ceniem
do wybuchu. Poczu³ znowu obok siebie œmieræ i byt swój na nowo bez ratunku. Za³ka³o
w nim serce, jak tego ju¿ nieraz wewn¹trz tej ³odzi doœwiadczy³, i potê¿ny wstrêt ogarn¹³ go
niby zaduch. Trzeba by³o wstaæ, albowiem ³ódŸ dosiêg³a pe³ni morza.
Otto von Arffberg podniós³ siê, szybko umy³, ubra³ i spo¿y³ œniadanie. Za chwilê motory do
materia³ów palnych mia³y byæ zamkniête, puszczone w ruch elektryczne, a ³ódŸ mia³a iœæ pod
wodê. Kapitan wybieg³ po schodkach i przez okr¹g³¹ wie¿ê kiosku wysun¹³ siê na pok³ad.
Obejrza³ morze go³ym okiem i przez znakomit¹ lornetkê. Ca³e morze, jak okiem zajrzeæ, by³o
w pianach, zielone zarazem i bia³e, spiêtrzone i strzêpiate, pe³ne podrzutów, prysków wodnych i chlaszcz¹cych pian. Pó³nocny wiatr do szpiku koœci przejmowa³. Komendant kaza³
z³o¿yæ bezu¿yteczny ju¿ komin, gdy¿ ³ódŸ sz³a si³¹ akumulatorów, obejrza³ armaty zewnêtrzne i ka¿d¹ ze œrub pokrywy, bacz¹c przez szk³a, czy ziarnka piasku przez wiatr niesione nie
osiad³y w rowach i skrêtach. Te rowy mia³y zamkn¹æ pokrywê jak gdyby ma³ej latarni morskiej, zawieraj¹cej w sobie g³ówne wejœcie.
Gdy wszystko by³o we wzorowym porz¹dku, kapitan von Arffberg zst¹pi³ uroczyœcie do wnêtrza i nakaza³ zamkniêcie. Na³o¿ono na szczyt peryskopu, pokrywaj¹cy lustro górne, wyrobion¹ doskonale podobiznê mewy morskiej, a¿eby obecnoœæ ³odzi maskowa³a. Klapa z ³oskotem zapad³a. Jasno rozb³ys³y wewn¹trz elektryczne lampy. Wnet specyficzny zapach wnêtrza
rozpar³ siê z koñca w koniec ³odzi. Komendant da³ rozkaz za³odze. Otwarto wraz rury waterballastów przekrêcaj¹c ko³a sterów. Wpuszczono wodê do komór. W ci¹gu minuty woda na135

pe³ni³a przeznaczone dla niej naczynia, zwiêkszy³a swym ciê¿arem wagê statku i ³ódŸ zanurzy³a siê pod powierzchniê do g³êbokoœci kilku metrów. Powietrze œcieœnione, wydostaj¹c siê
w ma³ych iloœciach ze specjalnych motorów, traci³o sw¹ sprê¿ystoœæ i stawa³o siê do oddechu
podatne. Zepsute wypêdza³y na zewn¹trz gazy motoru. Elektryczne popêdy pracowa³y teraz
z ca³ej si³y. Statek szed³ pod wod¹ z szybkoœci¹ zmniejszon¹, „elektryczn¹”, zaledwie szesnastu kilometrów na godzinê.
Poniewa¿ Klang czuwa³ w ci¹gu ca³ej nocy, poszed³ teraz na spoczynek, a sam kapitan stan¹³
przy peryskopie i mia³ pieczê o sterach. Nachylony nad jasn¹ tablic¹ lustra dolnego, mia³
przed oczyma widnokr¹g na przestrzeni dwudziestu kilometrów. Widzia³ tedy morze najwyraŸniej z przodu, z ty³u i z boków. Posiad³ jak gdyby trzecie oko. Sta³ siê olbrzymi¹ podwodn¹
much¹, która widzi œwiat zewnêtrzny z g³êbi morza. Œwiat zewnêtrzny, ujêty przez kryszta³
soczewki kszta³tu pierœcienia, wystaj¹cej o kilka centymetrów ponad wodê, a nachylonej pod
45° do horyzontu, odbity jak w obiektywie fotograficznym - w lustrze górnym, spada³ przez
d³ug¹ tubê, o kilku centymetrach œrednicy, w postaci zmniejszonego obrazu na lustro dolne,
stanowi¹ce okular, przed oczy obserwatora w ca³ej swojej rozleg³oœci. Kapitan widzia³ obrazy proste ca³ego okr¹g³ego horyzontu tak wyraŸnie, jakby je go³¹ Ÿrenic¹ postrzega³.
Mia³ przed sob¹ dalekie zarysy l¹du gin¹ce ju¿ niemal w pianach, gdzieœ w przestworach
dymy statków uchodz¹cych w dal niedoœcig³¹, wody spienione, wody bez koñca. Im bardziej
³ódŸ oddala³a siê od brzegów, tym puœciej by³o w morzu. Ani œladu ¿ycia. Wody! Kiedy niekiedy zwracaj¹c oko na lustro Otto von Arffberg widzia³ jedynie siwy, zielonawy, zba³waniony ogrom. Gdy krople wodne, odtr¹cone od ruchomych fal, osiad³y na krysztale zewnêtrznym górnej soczewki i zam¹ca³y sw¹ obecnoœci¹ wyrazistoœæ obrazów lustra dolnego, jednym skrêtem steru zanurza³ ³ódŸ ni¿ej i przez zanurzenie peryskopu zmywa³ niepos³uszne
i uprzykrzone kropelki trzymaj¹ce siê cennego kryszta³u.
Czyni³ to mechanicznie, marz¹c o Teresie, nuc¹c jakiœ urywek melodii, który w sobie wszystko minione zawiera³. Teraz, gdy uwielbiona piêknoœæ by³a tak daleko, a on przep³ywa³ w s¹siedztwie ryb i meduz, mierzy³ doskonale odleg³oœæ ogromem swej niedoli. By³ nie tylko
much¹, lecz i paj¹kiem snuj¹cym ze siebie nieskoñczon¹ niæ oddalenia. Dok¹d¿e to lecia³
g³êbi¹ wody, w niezgruntowanych przepaœciach? Co na tym morzu czyni³, ob³¹kany? Mechanicznie rzucaj¹c oczyma na manometry, s³uchaj¹c znajomego szmeru maszyn, po rodzaju
szmeru poznaj¹c sprawnoœæ roboty swych zwierz¹t, by³ stamt¹d o setki i setki mil, w cichym
parku, w ustronnym pokoju swej oficyny. Przymknie oto Ÿrenice - i obejmuje Teresê w ramiona. Przymknie Ÿrenice - i widzi pod powiekami oczy wpatrzone w swe oczy! Ile¿ to mil morskich przelecia³, marz¹cy pirata! Po wydawaniu za³odze posi³ku poznawa³, ile czasu uby³o.
Nie obchodzi³o go to wcale, gdzie jest i jak daleko od czyich jest brzegów, aczkolwiek od
aparatów dobrze o tym wiedzia³. By³ nie w g³êbi morza, lecz na ziemi.
Klang wyspa³ siê, wsta³ i stan¹³ do pracy. Wtedy ta praca, na dwu rozdzielona, ³atwiejsz¹ siê
sta³a i prostsz¹. Kapitan mia³ do obserwacji pewne tylko przyrz¹dy. P³ynêli.
Nagle Klang krzykn¹³. Otto zbli¿y³ siê do zwierciad³a peryskopu. W istocie - na widnokrêgu
by³ wielki transportowiec. Pad³y rozkazy. W mgnieniu oka wody obci¹¿aj¹ce wypchniêto
z bêbnów i ³ódŸ wychynê³a na powierzchniê. Otwarto ekutilê wejœciow¹ i obadwaj oficerowie, uzbrojeni w przewyborne szk³a, obserwowali statek. Przyszli do przekonania, i¿ jest to
parowiec francuski. Za³oga ³odzi wybieg³a na pok³ad. Zawrza³a wœród ¿o³nierzy radoœæ.
Wszcz¹³ siê ruch gor¹czkowy. Dano okrêtowi sygna³, ¿eby stan¹³. Zapytano go znakami, co
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jest za jeden. I potwierdzi³o siê domniemanie, ¿e to transportowiec francuski. Na zapytanie,
dok¹d jedzie, okrêt nie da³ odpowiedzi. Natychmiast kapitan von Arffberg wyda³ polecenie.
Za³oga rzuci³a siê do wnêtrza i marynarze wyspecjalizowani w tej sprawie przygotowali do
rzutu jednê z dwu torped œrodkowych.
Wielkie stalowe cygaro, ów z³owrogi statek samopas w wodach chodz¹cy, o czterdziestu piêciu centymetrach œrednicy, podzielony wewnêtrznie na liczne oddzia³y, zawieraj¹ce wybuchowy ³adunek stu kilogramów bawe³ny strzelniczej, zaopatrzony w narzêdzia, które mu zapewniaj¹ utrzymanie siê w biegu, prêdkoœæ i kierunek - wyrzucono z ³o¿yska. Pogna³ z szybkoœci¹ siedemdziesiêciu kilometrów na godzinê pozostawiaj¹c po sobie bia³¹ strzêpiast¹ smugê. Parowiec francuski, zdzielony w bok przez torpedê, podskoczy³, zadr¿a³, zachwia³ siê na
dwie strony, a wreszcie na bok run¹³. Po chwili sprostowa³ siê znowu. Lecz oto przedni jego
dziób zacz¹³ wychylaæ siê z wody, podnosiæ w górê, a ty³ i kad³ub zanurzaæ widocznie i szybko. Zaroi³o siê na tym okrêcie od ludzi. Biegli tam ¿o³nierze w kitlach czy koszulach, jacyœ
cywilni, a nawet kobiety. Rozleg³ siê krzyk straszliwy, gwar tak donoœny, i¿ na ³odzi podwodnej s³ychaæ by³o pojedyncze s³owa. Arffberg i Klang stali nieruchomo na pok³adzie swego
statku, przez lornetki obserwuj¹c widowisko.
Trzy ³odzie zjecha³y na blokach i linach z owego parowca i plusnê³y w falach. Z pok³adu poczê³y padaæ w ³odzie kszta³ty ludzkie jak t³umoki i dzieciêce jak zawini¹tka ma³e. Niby wêz³y szmat runê³y jedna po drugiej kobiety, które chwyta³ w powietrzu szereg r¹k wyci¹gniêtych w g³êbi batów. Wnet trzy barki by³y pe³ne i poczê³y uciekaæ od parostatku pracuj¹c ca³¹
si³¹ wiose³. Zlecia³a szybko w morze jeszcze jedna ma³a ³ódeczka, istne cacko dzieciêce. Do
tej barki dop³ywali wp³aw ludzie, którzy siê byli z pok³adu w fale rzucili. Docierali do brzegów ³ódeczki i t³oczyli siê do jej wnêtrza albo obok niej p³ynêli, z krzykiem czepiaj¹c siê
burtów i wiose³. I ta ³ódŸ ucieka³a od parowca, który coraz bardziej wykrêca³ siê dziobem do
góry, przybieraj¹c posturê jakowegoœ straszliwego zwierzêcia.
Gdy ma³a ³ódeczka odp³ynê³a daleko, poczêli raz wraz skakaæ z pok³adu wprost w wody oficerowie i wa³êsali siê po falach nurzaj¹c siê i ukazuj¹c tu i tam, a krzykiem ¿¹daj¹c pomocy.
Niektórzy z nich, w liczbie piêciu czy szeœciu, wprost na ³ódŸ podwodn¹ p³ynêli. Otto von
Arffberg da³ skinienie, ¿eby ich wy³owiæ. £ódŸ podwodna wykona³a poruszenie w stronê gin¹cego transportowca. Rzucono z pok³adu p³ywaj¹cym marynarzom ratunkowe liny i trzech
najbli¿szych wy-taszczono na pok³ad. Wydostali siê z nurtów, wlok¹c za sob¹ strugi wody.
Byli skuleni jak psy, skostniali, zsiniali, niemal czarni. Dr¿¹c na ca³ym ciele ustawili siê
w szereg przy brzegu pok³adu, tam gdzie wyleŸli, nie œmiej¹c posun¹æ siê o krok dalej. Salutowali dygoc¹cymi rêkoma. Kolana ich nóg t³uk³y ciê o siebie, a wargi ust lata³y miotane od
febry. Otto von Arffberg pierwszemu z brzegu zada³ pytanie w jêzyku francuskim:
_ Jak siê wasz statek nazywa?
- „Villaret-Joyeuse”.
- Sk¹d p³yn¹³?
- Z Brestu.
- A dok¹d p³yn¹³?
- Nie wiemy.
- Co wióz³?
- ¯o³nierzy.
- Jakich ¿o³nierzy?
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- Nie wiemy.
- Ilu ich by³o?
- Nie wiemy.
- A was, za³ogi, ilu?
- Czterdziestu.
- Ilu oficerów?
- Szeœciu.
Ka¿de s³owo ¿o³nierz wypowiada³ bezczelnie, choæ widaæ by³o, ¿e k³amie w ka¿dej sylabie.
Patrza³ w oczy ze wœciek³¹ rozpacz¹ - zdawa³o siê, ¿e gdyby mu kazano diab³u duszê sprzedaæ za uratowanie ¿ycia, sprzeda³by j¹ bez wahania, a jednak k³ama³ bezczelnie. Gdy kapitan
skoñczy³ z pierwszym, zada³ pytanie drugiemu z kolei:
- Kto zosta³ na statku?
- Kapitan. - Jak siê nazywa kapitan?
- Albert Duval.
- A inni oficerowie?
- Wsiedli do ma³ej ³odzi z kolei starszeñstwa. Ostatni nie znaleŸli ju¿ miejsca.
- Czy jest kto jeszcze na statku?
- Zdaje siê, ¿e nie ma nikogo. Sam tylko kapitan Albert Duval.
Trzeci z kolei marynarz jeszcze g³oœniej ni¿ tamci dwaj wypowiedzia³, a raczej wywrzeszcza³, i¿ statek nazywa siê „Villaret-Joyeuse”, a kapitan nazywa siê Albert Duval - i¿ wszyscy
oficerowie po kolei starszeñstwa mieli wsiadaæ do ³odzi, lecz dla starszych ju¿ miejsca nie
by³o, jako te¿ dla wielu marynarzy, którzy rzucili siê w morze.
Wys³uchawszy trzeciego z wy³owionych rozbitków, Otto von Arffberg wróci³ do pierwszego
w tym szeregu i potê¿nym zamachem nogi w brzuch go kopn¹³. Marynarz francuski magn¹³
koz³a i zlecia³ w morze. Klang r¿n¹³ piêœci¹ miêdzy oczy drugiego z brzegu i potê¿nym kopniakiem zepchn¹³ na ³eb, w ty³, trzeciego. Wszyscy trzej zanurzyli siê w wodê, wychynêli,
znowu zanurzyli siê i znowu wychynêli. Wreszcie to ten, to ów wyp³yn¹³ na spiêtrzone, bia³opienne wa³y parskaj¹c, r¿¹c a raz po raz rycz¹c ohydne na boszów przekleñstwa.
Gdy wreszcie dwaj ze str¹conych nie wyp³ywali ju¿ na powierzchniê, a trzeci wytrwale regularnymi rzuty ramion przechylaj¹c siê z boku na bok p³yn¹³ dok¹dœ, precz-precz od podwodnej ³odzi, Arffberg i Klang podnieœli znowu swe szk³a na statek gin¹cy. Gin¹³ w istocie. Doznaj¹c jakby pchniêæ czy olbrzymich pêkniêæ wewnêtrznych, obsuwa³ siê w wodê. Dwaj niemieccy oficerowie zobaczyli nareszcie owego kapitana - Alberta Duval.
Szed³ w górê po nachylonym pok³adzie trzymaj¹c siê obur¹cz balustrady. By³ to starszy, siwy
cz³owiek. Przez swe doskona³e szk³a widzieli go najwyraŸniej. Mia³ przystrzy¿on¹, siwiej¹c¹
brodê i krótkie, srebrne w³osy pod bia³ym marynarskim kaszkietem. Gdy przyszed³ do cypla
swego statku, rozejrza³ siê po morzu. Woko³o. Opar³ siê rêkami o parapet wzniesiony ku górze. Ramiona jego dŸwignê³y siê nag³ym ruchem. Prze³azi przez balustradê i przysiad³ na niej
bezw³adnie. Rêce jego jedna o drug¹ plasnê³y. W rozpaczy. G³owa mu spad³a na piersi. Milcza³ trwaj¹c tak w nieruchomej postawie.
Nagle podniós³ g³owê. Zacisn¹³ obie piêœcie i gro¿¹c nimi w stronê ³odzi podwodnej zawo³a³
z ca³ej si³y:
_ Vive la France!
po chwili znowu:
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- Vive la France!
Nachyli³ siê w stronê oficerów niemieckich, a¿eby go s³ychaæ by³o najdok³adniej, i ze wszech
si³, raz za razem, wielekroæ wo³a³:
- Vive la France!
Gdy zaœ woda chlaszcz¹c coraz wy¿ej oblewa³a ju¿ krêgiem spienionym jego rostrum, ostatni¹ mównicê do œwiata, odwróci³ siê od tej ³odzi. W stronê po³udniow¹, w stronê swojej ojczyzny. Zdj¹³ marynarsk¹ czapkê. Uniós³ j¹ w górê i do tej ojczyzny dalekiej ochryp³ym od
uniesienia g³osem wo³a³ bez koñca:
- Vive la France!
Kad³ub okrêtu nagle znik³ w morzu. Oficerowie badaj¹cy zjawisko widzieli, jak fala skrêtem
olbrzymim wch³onê³a ostatnie œciany, maszty i liny oraz wyci¹gniêt¹ rêkê cz³owieka. Fala ta
wytr¹ci³a czapkê z rêki Francuza i na sobie j¹ ponios³a. Ta czapka ko³ysaæ siê zaczê³a po ba³wanach, p³ynê³a to nisko, to gór¹, w otch³ani i na gzemsach nastrzêpionych pióropuszem piany. Oficerowie patrz¹cy mieli zamiar wy³owiæ j¹ na pami¹tkê zwyciêstwa, lecz i ta czapka
znik³a w pianach. Obawa przed hydroplanami, które mog³y ich obecnoœæ wytropiæ, zmusi³a
dwu komendantów do zanurzenia ³odzi podwodnej. Szli znowu g³êbi¹, z tym samym co poprzednio poœpiechem. Klang sta³ przy peryskopie.
Po up³ywie godziny wêdrowania w g³êbinach Klang znowu zawo³a³, i¿ widzi statek na morzu. Von Arffberg przybieg³ niezw³ocznie. Zobaczyli w du¿ej odleg³oœci statek znacznie wiêkszy od zatopionego. Nadali co prêdzej swej ³odzi kierunek na ów okrêt. Zbli¿yli siê na odpowiedni¹ odleg³oœæ. Wychynêli. Jak poprzednio, dali tamtemu znak, ¿eby stan¹³ i czeka³. Lecz
parowiec ów nie stan¹³ i odpowiedzi nie dawa³. Tote¿ natychmiast Otto von Arffberg wykrzykn¹³ komendê. Marynarze przygotowali i w³adowali torpedê. Klang celowa³ chwytaj¹c
istotnie okiem myœliwca ów moment jedyny, kiedy bêdzie móg³ wrzasn¹æ rozkaz do wyrzucenia ryby Whiteheada. Posiada³ wypróbowan¹ wielokroæ precyzjê oka oraz robur et aes triplex, które Horacy ka¿e marynarzom w sercu stale piastowaæ. Torpeda systemu Obry z gyroskopem zabezpieczaj¹cym liniê niezmienn¹ jej biegu, szybka dziêki ogrzaniu powietrza
w chwili wt³aczania go w pi¹ty przedzia³ pocisku, wypad³a ze swej lufy i pogna³a ku nieprzyjacielskiemu statkowi.
W tej¿e chwili Arffberg, stoj¹cy przy peryskopie z okiem utkwionym w zwierciad³o, wyda³
gwa³towny rozkaz: - pod wodê! Kapitan ujrza³ w lustrze dwa torpedowce, ukrywaj¹ce siê a¿
dot¹d poza wielkim parowcem, które teraz nagle z morza wypad³y i spostrzeg³szy ³ódŸ podwodn¹ rzuci³y siê ku niej. Nim zanurzono siê zupe³nie, kapitan widzia³, i¿ statek przewozowy trafiony by³ torped¹. Cios by³ tak straszliwy a wybuch ³adunku dynamitowego jej czo³a
tak z³owieszczy dla nieprzyjaciela, i¿ ca³y okrêt zosta³ literalnie rozdarty. W oczach Arffberga szala³y jedynie zielone wiry i ¿ó³tawe piany. Z rozkosz¹ odszed³ od peryskopu, gdy ³ódŸ
zanurzy³a siê zupe³nie i nic ju¿ nie by³o widaæ.
Obadwaj oficerowie zajêli siê na nowo prac¹. A pracowali spokojnie, z wytrwa³oœci¹, umiarem, systematycznie. Nic w sobie nie mieli z demonów ani rozbójników. Byli uczciwymi oficerami marynarki, którzy spe³niaj¹ w³o¿one na nich obowi¹zki sumiennie i wed³ug metody
przepisanej. Ale w czaszkach ich osiad³ jak gdyby kopeæ wybuchaj¹cych i zduszonych uczuæ,
skrzep owej chwalebnej zimnej krwi, osad smutku ludzkiego. W oczach marynarzy, którym
rozkazywali, wypisane by³o iœcie niemieckie pos³uszeñstwo, ¿o³nierska tresura i zimna a niez³omna wiernoœæ. Ale i oczy tych ludzi patrzy³y w oczy dowódców poprzez ten sam czad
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znu¿enia, Arffberg i Klang rozmawiali pojedynczymi wyrazami, z których zazwyczaj sk³ada³y siê ich dialogi. Powierzali sobie nawzajem jakoweœ wra¿enia ziemskie, dalekie od morza
i wszystkiego, co siê w jego g³êbiach i na powierzchniach dokonuje.
Rozmawiali spokojnie jako ludzie fachu, zdrowi, m³odzi, normalni, w obliczu spe³nionych
powinnoœci. A jednak poprzez cieñ ob³udy przedziera³y siê ich s³owa. W istocie ka¿dy z nich
i ka¿dy z podw³adnych rad by by³ wykrztusiæ, wycharczeæ to jedno: „Dosyæ! Przynajmniej na
dziœ, dosyæ! Nie teraz! Do diab³a - ju¿ dosyæ na dzisiaj!”
I dziwna, niema zgoda - ¿e na teraz dosyæ - zapanowa³a wœród dowódców i podw³adnych.
Kucharz uderzy³ w dzwonek zwiastuj¹cy posi³ek. Wszyscy z uczuciem ulgi i pociechy mieli
siê ku sto³owi. Nagle ³ódŸ, id¹ca miarowo p³ynnym ruchem, dozna³a w czêœci przedniej g³uchego potr¹cenia. Stanê³a. Zahamowanie jej biegu by³o tak nag³e a mocne, i¿ wszyscy z nóg
siê zwalili padaj¹c na ziemiê, na œciany. Strach przelecia³ skroœ ludzi. P³omienie oczu patrzy³y z bladych twarzy w oczy komendantów. Arffberg wodzi³ oczyma i rêkami po przyrz¹dach,
cylindrach, naczyniach.
Sta³y pos³usznie w klubach swego przeznaczenia, spokojne i niewinne. Milcza³y. Obróci³ stery tanków water-ballastu, chc¹c wypchn¹æ z nich wodê i wyp³yn¹æ. Stery sz³y sprawnie, dobrze i lekko, lecz ³ódŸ nie dŸwignê³a siê w górê. Pchn¹³ motory biegu naprzód. Dzia³a³y, lecz
³ódŸ nie sz³a. Chcia³ j¹ cofn¹æ w ty³. Nie ruszy³a siê wcale. Nie tonê³a. Sta³a w miejscu.
Zrozumia³. Szepn¹³ do Klanga:
- Sieæ!
- Wlecieli my w drygawicê... - szepnêli do siebie marynarze.
Arffberg po krótkiej z Klangiem naradzie obróci³ jeszcze raz ko³a. £ódŸ dr¿a³a w sobie natê¿aj¹c siê jak cz³owiek w szaleñstwie wysi³u. Zdawa³o siê, ¿e pêknie z tej próby swej mocy,
¿e sama siebie rozsadzi. DŸwignê³a siê co nieco. Podnios³a siê w górê. Radoœæ nape³ni³a serca, Lecz ³ódŸ opad³a znowu, dr¿¹c bez przerwy. Stanê³a zupe³nie. Znieruchomia³a. Spostrzegli wszyscy, ¿e poziom jej jest nierówny, ¿e ty³ z gabinetem dowódców i motorami elektrycznymi nachyla siê ku do³owi. Wtedy straszliwe przera¿enie zje¿y³o wszystkim w³osy na g³owach.
¯o³nierze opuœcili posterunki i obskoczyli oficerów. G³uche zapanowa³o milczenie.
Jeden z ¿o³nierzy osun¹³ siê na kolana z jêkiem:
- Jezus!
G³os ten by³ cichy a tak straszliwie donoœny, jakby to s³owo wytchnêli wszyscy co do jednego, wcale o tym nie wiedz¹c. Starszy marynarz raptem wyszed³ z ko³a, bezceremonialnie
Klanga odsun¹³ i chwyci³ ster rêkami. W furii pocz¹³ zakrêcaæ i odkrêcaæ to ko³o. Zdawa³o
siê, ¿e je wy³amie z osady, rozszarpie potê¿nymi rêkoma. Lecz ster nie dzia³a³. Czy tanki
wodne by³y zamkniête, czy otwarte - ³ódŸ sta³a. Nadaremnie starszy marynarz usi³owa³ wyrwaæ statek z sieci, w ty³ go cofn¹æ.
Oddech ludzi by³ jeszcze swobodny, powietrze wydziela³o siê dobrze, lecz zepsute przez oddechy nie mog³o siê na zewn¹trz usun¹æ. Poczêli czuæ zaduch swój w³asny, smród bezdennego przera¿enia. Stawa³o siê coraz bardziej gor¹co. Szaleñstwo czepia³o siê mózgów. Furia
zapala³a siê w oczach. Ktoœ ³bem wali³ w œcianê ¿elazn¹. Inny szlocha³ z twarz¹ w d³oniach
ukryt¹. Klang podniós³ g³os. G³os twardy, zimny, spokojny, rozkazuj¹cy jak zawsze:
- S³uchajcie! Jesteœcie ¿o³nierzami! Jesteœcie Niemcami! Przysiêga!
- „Przysiêga”! - wrzasn¹³ z drwin¹ jeden z t³umu.
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- Na miejsca! - rozleg³ siê rozkaz Klanga. Ten i ów ruszy³ siê odruchowo, ¿eby do swego
aparatu pod¹¿yæ.
- „Na miejsca”! - rykn¹³ jeden z marynarzy, naœladuj¹c g³os Klanga z nieopisanym szyderstwem. Klang powtórzy³:
- Na miejsca!
- Milcz, szczeniaku! - wrzasnê³o kilku na raz, piêœci mu pod nos podsuwaj¹c.
- Ty pierwszy idŸ na swe miejsce! - wyszczeka³ w oczy Klanga kucharz ³odzi.
_ Temu siê nale¿y! - poszepn¹³ ktoœ z t³umu. _ Giñ, psie! - szepn¹³ pierwszy z brzegu, przystawiaj¹c otwór lufy browninga do samej skroni Klanga. Poci¹gn¹³ za cyngiel. Strza³. Klang
run¹³. Bez westchnienia odpocz¹³ na wieki.
Von Arffberg opar³ siê plecami o pó³okr¹g³¹ œcianê ³odzi i patrza³ w rojowisko marynarzy.
Robi³o siê duszno. Ciê¿ar piersi przywala³. Usta chwyta³y powietrze. Serce ³omota³o. ¯o³nierze wrzeszczeli, ³kali; bili siê miêdzy sob¹, modlili siê chlaj¹c wódkê, biegli to w ten, to
w tamten koniec ³odzi, jêczeli i wyli jak zwierzêta. Kapitan wstrz¹sn¹³ siê, wzdrygn¹³. W g³owie mia³ tuman. Pomimo braku tchu wyprostowa³ siê krzycz¹c:
- Hoch, Deutschland!
Okrzyk jego ocuci³ ¿o³nierzy. Stanêli patrz¹c weñ wytrzeszczonymi oczyma. Ten i ów powtórzy³ pozdrowienie ojczyzny. Arffberg post¹pi³ ku nawie. Spojrza³ na peryskop.
Zobaczy³ jakby olbrzymie mury z ¿elaza ponad ³odzi¹ spiêtrzone. Zobaczy³ jakieœ statki pruj¹ce rozbiegane fale. Jasna myœl zaœwita³a w jego mózgu: Bêdzie ratowa³ za³ogê! Mia³ przecie na swej ³odzi he³my skafandryczne z odzie¿¹ jak dla nurków, zawieraj¹ce tabletki oksylitu, który siê rozpuszcza pod dzia³aniem wilgotnoœci oddechu i mo¿e dostarczyæ odzianym tak
ludziom powietrza na przeci¹g godziny. Ubierze w te he³my swych zuchów, ustawi ich w kolumnê. Otworzy zatrzaœniête drzwi kiosku i wyjdzie na ich czele. Stan¹ na pok³adzie i nastawiwszy bagnety bêd¹ broniæ ³odzi przeciw nurkom, którzy przyjd¹, a¿eby j¹ zabraæ w niewolê. Rzuci³ siê naprzód, do dzie³a.
Ale w g³owie jego powsta³ zamêt. Wszystko siê zachwia³o lec¹c dok¹dœ, w przepaœcie. Otto
von Arffberg znalaz³ siê w wie¿y kiosku. Le¿a³ rozci¹gniêty na schodach. Wspomnienie Teresy, wspomnienie subtelne a tak wyraziste i jawne, i¿ uczu³ zapach jej w³osów i muœniêcie
usteczek - nape³ni³o jego cia³o i duszê niewys³owion¹ rozkosz¹. Ona to go sama ca³ego, od
stóp do g³ów objê³a. G³owê jego podnios³a w swych rêkach. Przytuli³y siê do siebie ich cia³a
i splot³y siê w jedno istnienie ich dusze. Posiedli siê poprzez wody i l¹dy, przestrzeñ, czas,
spoili siê w wieczn¹ jednoœæ. Otto kona³ z rozkoszy, szepc¹c w ostatnim westchnieniu:
- Teresa! Teresa!
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„CZEKAJ”
W pewnym stanowisku wojennym oko³o Góry nad Noteci¹ spotkali siê nieoczekiwanie dwaj
przyjaciele z lat szkolnych, January Paw³owiak i Henryk Zboszyñski. Cztery lata wojenne
rozdzieli³y ich zupe³nie. Los zdarzy³, i¿ pomimo nieustannych wêdrówek z frontu „zachodniego” na „wschodni”, a ze „wschodniego” na po³udnie ni razu siê nie spotkali. Dopiero tutaj, nad Noteci¹, po zdobyciu ¯nina, Szubina, £abiszyna w „armii wielkopolskiej” ten¿e los
rzuci³ ich znienacka we wzajemne uœciski. Z niedowierzaniem patrzyli na siebie. Z radoœci¹
stwierdzali, ¿e ich oczy nie myl¹. Raz wraz wybuchali œmiechem, wskazuj¹c sobie takie lub
owakie objawy tej narodowej wojny z Prusakami. Oto oni, dwaj oficerowie niemieccy, prowadz¹ narodow¹ wojnê z Prusakami! Dawno j¹ - do licha! - piastowali w duszach. Id¹ na
Nak³o! Id¹ na pó³noc! Ku morzu! W ci¹gu kilku dni opanowana jest Wrzeœnia, Gniezno, Biedrusko, Œrem, Œmigiel, W¹growiec, Krotoszyn, Koœcian, Jarocin, Ostrów, Mogilno, ¯nin,
RogoŸno. Ca³e Ksiêstwo uchwyci³o siê has³a danego z Poznania. Czekano na nie cierpliwie,
z utêsknieniem, z zapartym oddechem. Có¿ dziwnego, ¿e rozbrajanie Niemców dokona³o siê
wszêdzie jak Jeden odruch wydanej po prusku ¿elaznej komendy. Sprawa by³a prosta, gdzie
garnizon sk³ada³ siê z polskiej wiêkszoœci. Gdzie, jak w GnieŸnieñskiem, Niemcy przewa¿ali, trzeba by³o na zdziechowieckim polu walkê staczaæ i dopiero po walnym zwyciêstwie w³adzê polsk¹ wdra¿aæ.
Paw³owiak i Zboszyñski nie mogli siê o tym wszystkim doœæ nagadaæ. Nie mieli wiele czasu
na opowieœci d³ugie i szerokie o sobie. Zreszt¹ w ci¹gu tych lat przywykli w szkole pruskowojskowej do szybkiego wyra¿ania myœli, do zamykania w jednym s³owie wypraw olbrzymich, w jednym zdaniu walk strasznych, w jednym westchnieniu potwornych ogromów wydarzeñ. Któ¿ by, zaprawdê, potrafi³ to wszystko, co widzieli, co prze¿yli, wys³owiæ! Te niezmierzone masy ¿o³nierzy, przewalaj¹ce siê kolejami, wêdruj¹ce piechot¹, konno, wozami,
automobilami, furgonami, na wschód i zachód, na pola s³odkiej Francji, w doliny po³udniowe Alp w³oskich, w równiny Rumunii, w góry Serbii, Bu³garii i Turcji, w bezdro¿a Polski
dalekie - dalekie.
Doœæ powiedzieæ: Morte-homme. Albo¿ to nie wystarczy za opis piêter trupów, fetoru straszliwego grobów pospólnych, potarganych drzew, które p³acz¹ w pustyni, rzek, co p³yn¹ jako
pasma ¿alu przez kraj nieszczêœliwy, kamieni i ziemi wyrzuconych z legowisk, na których
miejscu spoczê³y poszarpane strzêpy obroñców? Doœæ powiedzieæ: poprzez ulice zdruzgotanego Kalisza przemarsz polskiego m³odzieñca, poznaniaka, Henryka Zboszyñskiego, w szeregach armii niemieckiej. Z przymkniêt¹ powiek¹, z zaciœniêtymi zêbami, w milczeniu. Doœæ
powiedzieæ: celowaæ, strzelaæ, zabijaæ tych, których siê uwielbia - szkodziæ tym, komu siê
z serca dobrze ¿yczy - nêkaæ przeœladowaniem tych, komu chcia³oby siê nieba przychyliæ!
By³a¿ kiedy na ziemi nikczemniejsza tortura jak pod przymusem œmierci kazaæ ludziom
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w wieku rozkwit³ej m³odoœci nadstawiaæ piersi, wydawaæ siê na kalectwo i rany, w ka¿dej
chwili na œmieræ byæ gotowym za sprawê, której oni najg³êbiej, z dna duszy nienawidz¹?
O tym w³aœnie dwaj przyjaciele na postoju pomiêdzy sob¹ mówili. Paw³owiak przypomina³
sam pocz¹tek wojny, wejœcie Prusaków do Krakowa. Nigdy przedtem tego miasta nie widzia³.
Wtedy to mia³ naiwne, niemal dzieciêce w swej istocie a najboleœniejsze co do si³y odczucie
straszliwej nieprawdy, hañby i zbrodni we wszystkim, co siê dzia³o, a do czego musia³ rêki
przyk³adaæ. Zwiedza³ Wawel, stare koœcio³y, pami¹tki. Wszystko to udrêczy³o mu duszê.
Wyznawa³ teraz koledze i¿ tam w Krakowie nosi³ siê z myœl¹ o samobójstwie. Nie móg³
znieœæ owych md³ych, g³upich zestawieñ, które go przeœladowa³y. Nikt go nie rozumia³. Co
prawda, nikomu o tym, co w sobie przegryza³, nie mówi³. Nie chcia³ za ¿adn¹ cenê gin¹æ na
polu bitwy za tê prusk¹ sprawê i przyczyniaæ siê sw¹ œmierci¹ do pruskiego tryumfu. A spe³niaæ rozkazy, pomagaæ do zwyciêstwa, wys³ugiwaæ siê jak pudel pruskiemu kajzerowi, s³aæ
mu drogê do tryumfu - tego nie móg³ wymóc na sobie. Nie chcia³! Jedno zostawa³o: zg³adziæ
siebie samego, nikomu s³owa swej duszy nie mówi¹c. I ob³¹kany od tej myœli chodzi³ wybieraj¹c miejsce sposobne. Tak to zabrn¹³ na B³onia krakowskie, wszed³ na wzgórze i patrza³ na
miasto jesienn¹ mg³¹ zas³ane. P³aka³.
Wtedy to coœ w nim drgnê³o. Us³ysza³ w sobie g³os. Coœ mu podpowiedzia³o: czekaj! Nie
umia³by powiedzieæ ani wyjaœniæ tego niezmiernego uczucia radoœci, jakiej wtedy doœwiadczy³ - tego œwiat³a o sile b³ogos³awionej, które w nim objaœni³o sens rzeczy. Zdecydowa³ siê
na tej górze, i¿ cierpliwie zaczeka. Och, i doczeka³! Na zamku cesarskim w Berlinie powiewa czerwona chor¹giew! Na zamku pustym - po ucieczce tego wodza, który mêstwo, mi³oœæ
ojczyzny i sam¹ nawet dumê monarchy przez tyle lat udawa³. G³ówny klucz twierdzy poznañskiej - zbrojownia - w rêku Polaków! Ca³e miasto Poznañ w polskiej w³adzy. Z Kórnika,
z Wrzeœni nadchodz¹ kompanie pomocnicze. Rozbrojone s¹ poci¹gi z urlopnikami i Grenzschutzem z Torunia i Wroc³awia. Dworzec kolejowy obsadzony przez stra¿ ludow¹. Domy
miasta, miasta cierpienia i hañby, ozdobione s¹ narodowymi chor¹gwiami!
Œmia³ siê serdeczn¹ radoœci¹ Paw³owiak opowiadaj¹c, co widzia³ w Berlinie. T³umy ludzi,
setki tysiêcy ludzi zape³niaj¹cych ulice i place. Wynurzyli siê jak straszliwa zmora z piwnic,
ze strychów, z sal fabrycznych, zawalonych opi³kami i strzêpami, zalanych powietrzem zepsutym, zion¹cych miazmatami, które stanowi¹ atmosferê pracy. Oczy tych ludzi zionê³y nienawiœci¹, a usta miota³y przekleñstwa na tych w³aœnie, którzy jarzmo niewoli na karki polskie wt³oczyli. Byli to wiêc sojusznicy, byli to bracia rodzeni. - Rewolucja!
Ale w dobie tej¿e rewolucji Niemcy podejmowa³y ofensywê na Szubin, na Kcyniê, od Nak³a.
Sz³y zd³awiæ Poznañ. Przedostawszy siê za Noteæ pod Florentynowem po lodach, maszerowa³y w stronê Poznania. Brawurowe uderzenie Polaków wyrzuci³o ich za Noteæ i odebra³o
im szeœæ armat, dwadzieœcia karabinów maszynowych, kilka miotaczy min, wiele amunicji
karabinowej i artyleryjskiej, rynsztunek, tabory i konie. W dobie tej¿e rewolucji artyleria
strzela³a do Polaków truj¹cymi pociskami gazowymi i miotaczami min, jak pod Czarnkowem,
oraz kulami dum-dum stale. Poci¹gi pancerne jak pod Wierzchos³awicami i Rynarzowem,
z armatami rewolwerowymi, miotaczami granatów i karabinami maszynowymi, usi³owa³y raz
wraz, to tu, to tam wtargn¹æ w linie polskie. Pomiêdzy Uœciem a Czarnkowem wypada³ atak
niemiecki, opanowywa³ wsie; Wêglowo, Jab³onkowe, Wa³kowice, Romanów, Osuch, nêkaj¹c
ludnoœæ polsk¹ i szerz¹c objawy przemocy, wypróbowane za czasów kajzera na wszystkich
„frontach” tej wojny.
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Uderzenie polskie przepêdza³o Niemców za Noteæ, odbiera³o im karabiny maszynowe, miotacze min i amunicjê. Zajmuj¹c stanowisko pod Gór¹ na odcinku noteckim, miêdzy Wa³kowicami a Roskiem, dwaj przyjaciele brali udzia³ w odparciu ataku nocnego w dniu 9 lutego.
W czasie chwilowego postoju gadali do upad³ego po nocy. By³y to rozmowy wiêcej ni¿ braterskie, by³y to rozmowy wœród œwistu ku³ i huku wystrza³ów. I rzek³ pierwszy:
- Czy wiesz? Teraz miê nachodzi to samo, co w Krakowie.
- Kpij zdrowo!
- Nie chcê dobrowolnie umieraæ. Teraz? Nigdy!
- Ja myœlê.
— Ale szczerze ci powiem, bez samochwalstwa, bez fanfaronady. Po prostu. Ju¿ nie ¿a³owa³bym niczego na œwiecie widzia³em.
- Jeszczeœ nie wszystko zobaczy³. Pocz¹tek.
- Wiem jedno, ¿em tam w Krakowie prawdziwy g³os us³ysza³.
- No, to „czekaj”!
Tamten podniós³ g³owê i oczy zalane ³zami na brata w tej walce. Z radosnym, z niebiañskim
na wargach uœmiechem powiedzia³:
- Wiem, ¿e cokolwiek by by³o, to „na drgaj¹cym szatana ciele zatkniemy sztandar zwyciêski
Twój”...
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PRZY NOWYCH FUNDAMENTACH
Wysuniêta w morze g³owa Oksywska zamglona by³a tumanem. Kszta³t starego koœció³ka, który przerzyna pustkê pó³wyspu od dziewiêciu bez ma³a stuleci, zarysowywa³ siê na tle drzew
cudnego cmentarza na stoku góry. Niema³o wiatrów ch³osta³o wielkie g³azy podstawowe tej
œwi¹tyñki. Liczne zmiany dziejów przesunê³y siê nad tym gniazdem westchnieñ nadmorskiego ludu, wielokroæ przekszta³canym, przelepianym i doklecanym z prostacka. Przesz³y nad
nim panowania mnisze, krzy¿ackie i œwieckie, zabory, wyw³aszczenia, ksiêstwa, w³adztwa,
królestwa, cesarstwa. Zawsze jednako uparte stró¿owa³o nad swym morzem.
Morze rudozielone a fio³kowe w oddali porusza³o siê na ca³ym swoim obszarze. Bia³e a jakby lêkliwe piany snu³y siê na czubach fali i chy¿o w toniach ginê³y. Na brzeg wklês³y i p³aski, ³ukiem równym wygiêty, woda sz³a nieustannym podrzutem, wci¹¿ przemywaj¹c jego
zdziar szorstki i gruboziarnisty a prac¹ wieczno-trwa³¹ wyg³adzaj¹c mia³kiego piasku zwilgotnia³e smugi.
Niepamiêtne, zawsze jednako wytrwa³e, niezniszczalne morze takie samo by³o jak przed niezliczonymi wiekami. Tam i sam rudy, czerwony, szary, na po³y zwiniêty dla wiatru ¿agiel niewidzialnej ³odzi przerzyna³ zielone wody i b³êkitne niebo. Tak samo jak przed niezliczonymi
wiekami. Lecz zuchwa³a i bezczelna nowoœæ narzuci³a siê oto tej dziedzinie. Jasno¿ó³te przês³a grobli portowej werznê³y siê w samoistny, samow³adny i jednobarwny przestwór morza
na szeœæset metrów od brzegu. Poprzeczne ramiê, na setkê metrów w poprzek a w kierunku
Kêpy Oksywia, zagrodzi³o zatokê. Miêdzy pale sosnowe ³amacza fali, zabite w dno g³êbokie
¿elaznymi katarami, wwali³y siê istne góry g³azów. Tysi¹ce beczek cementu skuj¹ kiedyœ te
g³azy w jeden wa³ ostoi, niedostêpny i niezdobyty dla najszaleñszej burzy. Tak to wdziera siê,
wt³acza i zachodzi w niczyj¹, bezpañsk¹ zatokê pierwszy port Rzeczypospolitej. Szeœæ wie¿
wynios³ych dla m³otów, si³¹ pary rzucanych, wydziela wci¹¿ ze siebie k³êbki pary, smugi
dymu i têpy ³oskot uderzeñ. M³oty bij¹ miarowo w odziemki wielkich sosen kaszubskich,
które zaostrzonymi spiczasto wierzcho³y szybko w dno piaszczyste uchodz¹. Raz wraz ciê¿ki
z³om ¿elaza z hurgotem ³añcuchów sunie w górê po wyœlizganej powierzchni ³o¿a stromego
i piorunowe spada. Raz wraz ob³a, ¿ó³ta strza³a olbrzymiego pala usuwa siê sprzed oczu uchodz¹c w dno coraz g³êbsze, coraz bardziej têpy, g³uchy, oporny odg³os wydaj¹c.
Setki robotników snuj¹ siê po wi¹zaniach palowych, ju¿ wybudowanych i spojonych mutrami. Jak mrówki czy termity id¹ rzêdem miarowo nogi podnosz¹c i do taktu wykonywuj¹c
przepisane i przewidziane ruchy rêkoma. Tam i sam stoj¹ na drabinach machin, na podmuchy
wiatru wystawieni, podobni z oddalenia do flag i pawilonów. Twarze robotników sch³ostane
s¹ od wiatru, czarne od s³oñca. Drewniane ich trepy ko³ac¹ o belki, tramy, wi¹zania poprzeczne i narzucone tymczasowo deski, gdy biegn¹ i skacz¹ wykonywuj¹c swe dzie³o. Odzienie
ich zniszczone jest od pracy, sp³owia³e na wichrze, upale i deszczu, podobne do ich zarostu
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i w³osów - podobne do kurzu, py³u, zesch³ych trocin, do wiórów i odrzuconych opi³ków. Jedni z nich maj¹ na g³owach miejskie kapelusze, dobrze przez plute wymyte, inni czapki okr¹g³e, wojenne, z pruskim czerwonym, mocno sp³owia³ym lampasem, inni niemniej sp³owia³e,
wojenne, polskie rogatywki, a jeszcze inni okr¹g³e, p³askie rzeszota moskiewskie. Spod tych
oznak potêgi wojennej, minionej lub nowonarodzonej w tych czasach, patrz¹ oczy siwe lub
czarne badaj¹c ka¿d¹ rzecz trzeŸwo, surowo, uwa¿nie, pilnie i zimno, bez sympatii i pokory.
Oczy te usi³uj¹ poj¹æ od jednego rzutu istotê zjawiska, sens zadanego trudu, u³atwiæ sile
swych miêœni, mocy koœci i wiêzów ciê¿ki sposób wykonania. Nad tym skrawkiem przymorskiej bielawy i pó³kolem ujarzmionej zatoki panuj¹ wœród nieustannego szumu morza ³oskoty m³otów, ostre ciosy siekier, dŸwiêczne bicie w kowad³a, szelest pi³y, trzask przerzucanych
skrzy¿alów i têpe echo oporu rdzenia drzewnego przeciwko pracy niestrudzonego obucha
i d³uta.
Na skrawku l¹du zalega piasek mia³ki, wymieciony przez morze, pe³en drobnych, fio³kowych
muszelek. Z rzadka porasta go trawka tak uboga, ¿e ledwie j¹ staæ na bytowanie widome. Tam
i sam uczepi³ siê piaszczystego garbu przyziemny, rozp³aszczony oset z kolczastymi liœæmi
albo charszcz chropawy, o bladym kolorze badylów. W spalonych, p³owych trawach, na torfie lub piasku bytuj¹ karykatury g³ówek polnych bratków, naparstnic albo szarej skabiozy.
Powierzchnia tej nadmorskiej pustki pe³na jest do³ów piaszczystych z oberwanymi brzegami,
gdzie noga przechodnia zapada w sypk¹ g³êbinê. Tylko stare ¿³obowiska zapomnianych dro¿yn pokrywa zieleñsza nieco murawka. Na wydmuchach litego piasku œlady niezliczonych
stóp, wklês³e, lejkowate dzioby, nie wskazuj¹ czasu ani kierunku, kiedy i dok¹d id¹c wygniot³a je przechodz¹ca têdy stopa cz³owiecza. Wszêdzie poniewiera siê mnóstwo wiórów sczernia³ych, zeschniêtych, którymi wiatr siê zabawia w³ócz¹c je po rozleg³ej przestrzeni. Wzd³u¿
i w poprzek wydm, murawki i do³ów przepaœcistego Szczyrku rzucone na okr¹glakach szyny
roboczych kolejek pl¹cz¹ siê pod nogami w rozmaitych id¹c kierunkach jak wióry. Wœród
nich lœni¹ solidnie na mocnych progach grube i niewzruszone szyny szerokotorowej kolei,
dowo¿¹cej belki, deski i kamieñ.
Kamienie le¿¹ jak góry pracowicie na to miejsce przeniesione z odleg³ych pól, z dalekich
p³aszczyzn i wzniesieñ, gdzie je pogubi³y lub wepcha³y w g³¹b moren lodowce, w swoj¹ wiekuist¹ dal wêdruj¹ce. Obok le¿¹ równolegle lub wy³amuj¹c siê z porz¹dku niemniej wysokie
stosy belek, tramów sosnowych o œniatach odartych z kory, piêtnowanych cyframi, przyniesione tutaj potê¿n¹ wol¹ i si³¹ pracowników. Ociosane i obrobione z obudwu koñców, le¿¹
jak biczyska, którymi pañstwo i interes poganiaæ bêd¹ si³ê morza. Wyrwane jako chwast z g³êbi lasów prastarych, wydarte ze szczytów i pochy³oœci gór, pójd¹ wnet pos³usznie w rudozielon¹ g³êbinê s³onego morza, g³ow¹ na dó³ upadn¹, œmig³ym wierzcho³kiem zanurz¹ siê w leje
wydr¹¿one przez parê w twardym pod³o¿u, na piêæ metrów g³êboko zakopi¹ siê na wieki pod
dziewiêciometrow¹ wody g³êbin¹, a¿eby wiekuist¹ niepodleg³oœæ Œwiatope³kowej dziedziny
zbudowaæ. Zaciosy wieñcowe, wklês³e fugi, œruby ¿elazne i mutry na moc wkrêcone spoj¹ je
w jedno paliszcze, niez³omne dla szeœciometrowych ba³wanów burzy najbardziej szalonej.
Na szynach kolei stoj¹ dziwne kszta³ty kafarów, pracowicie spe³niaj¹cych swe zadanie. Przenosi siê z miejsca na miejsca kran Osgooda, kwadratowy potwór z szyj¹ ¿urawia, tañcz¹cy
wokó³ swej osi, z kawa³em surowca lub belk¹ olbrzymi¹ w k³ach paszczêki, istny turoñ, pomykaj¹cy raz za razem z b³yskawiczn¹ szybkoœci¹. Bli¿sz¹ przestrzeñ zagradzaj¹ baraki z jasnych tarcic, nakryte p³askimi daszkami z niepowabnej papy, pe³ne pos³añ i d³ugich sto³ów
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jadalni zbiorowej - klozety roznosz¹ce w nieskalanym powietrzu potworny fetor odchodów
kilku setek pracowników - stosy porozmiatanych desek i obrobionych przêse³, które wnet
pójd¹ na swe miejsce w tamie portu gdyñskiego.
Na widnokrêgu stoj¹ w ordynku porz¹dnym niezliczone czarne pryzmaty torfu wydobytego
ju¿ z g³êbi i w suche z³o¿onego cegie³ki. Lekka para wiekuistej zgnilizny nosi siê nad niedosiêg³ym dla oczu obszarem chyloñskiego pustkowia. Le¿a³y tam drzewiej piaski denne,
g³êbok¹ prac¹ morza z³o¿one a wod¹ nasi¹k³e jak g¹bka. Na tym pó³obesch³ym obszarze
zagnieŸdzi³ siê mech, torfowiec. W ci¹gu d³ugich stuleci ten to ko¿uch torfowy tamowa³
bieg swobodny chyloñskiego potoku. Wsysaj¹c w siebie wody s³odkie rós³ szybko, coraz
wy¿ej, a¿ do dziewiêciometrowej gruboœci. Nie doschniête jeziorzysko pomorskie zamieni³o siê w mokre torfowie. Tam to w³aœnie, w tê prastar¹ kaszubsk¹ pa¿ycê, gdzie niegdyœ
przelewa³o siê morze, gdzie przez wieki królowa³a niema g³usza, gdzie le¿a³a pustka ziewaj¹ca, a diabe³ Smêtek œwiate³ka swoje, straszliwe dla ludzi, po nocy obnosi³ - znowu na
rozkaz ludzki morze ma siê wróciæ. Wlaæ siê ma na dwa kilometry daleko w g³¹b l¹du,
znowu siê pod moreny posun¹æ - na kilometr z gór¹ wszerz siê rozpostrzeæ, na dziesiêæ
metrów w g³¹b zapuœciæ. Ma sob¹ nape³niæ doki uwiecznione cementem, omurowane
i oskalone g³azem ciosanym - ma siê potê¿nie rozszerzyæ w basen œrodkowy, o pó³kilometrze œrednicy, w którym najwiêkszy dreadnought o sile maszyn równej sile siedemnastu tysiêcy koni obróci siê lekko dooko³a swej osi.
Ockniona znowu z tylosetletniego snu wola Chrobrego króla, spe³niona wykonaniem sprawa
¿ywota Jana Henryka D¹browskiego, objawia siê w tej stronie, a¿eby pokazaæ u³amek potêgi
wielkiego plemienia, zabudowuj¹c zimn¹ pustkê od strony Gdyni ubogiej i od strony martwych pagórów Oksywia. Tu i tam pobiegn¹ w ci¹gu lat kilometry betonowych i kamiennych
bulwarów i placów. Tam, gdzie teraz wa³êsaj¹ siê w malarycznym oparze bia³e lub ³aciate
kozy uwi¹zane na postronkach i przytroczone na g³ucho do ko³ków wbitych w torfowisko gdzie beznadziejnie i bezskutecznie wielkim zbiorowym gêganiem gêgaj¹ siod³ate gêsi, biadaj¹c wœród kup bezuczuciowego torfu na sw¹ deportacjê w te ja³owe pseudotrawy przez
oberwane i niewiarogodnie brudne dzieci kaszubskie - gdzie majestatycznie przechadzaj¹ siê
wêdrowne wrony, a czasem przebiegnie bezpañski pies naszczekuj¹c z odraz¹ w nudne roz³ogi - zaœwiszcz¹ sygna³y i syreny setek kot³ów, biæ bêd¹ wniebog³osy, jak w Southampton,
tysi¹ce m³otów, warczeæ bêd¹ maszyny, œpiewaæ bêd¹ pracownicy, przygotowywaæ siê do
podró¿y wokó³ globu ziemskiego polskie okrêty i m³odzi polscy marynarze. Forty na cyplach
Helu, Oksywia i Kamiennej Góry os³oni¹ to pracowisko od pokuszenia siê o nie wroga, linie
kolei ¿elaznych ponios¹ st¹d dorobek œwiata w g³¹b l¹du, a z g³êbi l¹du przytaszcz¹ tu na
wywóz dorobek pracy r¹k polskich.
W ci¹gu lat wykopany zostanie z d³ugiej szyi chyloñskiej oœmiometrowy pok³ad torfu, a podspodni piasek, wyrzucony na podstawê wa³ów i tam, ujmie kisn¹ce wody malarycznej rzeczu³ki w czynne i ¿ywo dzia³aj¹ce baseny. Wokó³ bulwarów stan¹ olbrzymie hale, warsztaty,
windy, przedziwne kszta³ty stoczni i magazynów, biura, domy, baraki, hotele. Roz³o¿¹ siê pod
go³ogórami Oksywia, w wewnêtrznym porcie Polski, szeregi grubych kominów okrêtów wojennych, z ich wie¿ami i blokhauzami, z paszczami armat i z³owieszczym ³o¿yskiem straszliwej torpedy. G³êbokie gdyñskie morze, najg³êbsze miejsce w gdañskiej zatoce, ujête zostanie
w szerokie, kilometry zakreœlaj¹ce mola, czyli ostoje przedportu. Z dwu stron, od Gdyni
i Oksywia, na tysi¹c metrów wysun¹ siê w morze paliszcza. Miêdzy nimi w zatoce stanie na
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poprzek ³amacz fali - zostawiaj¹cy do przedportu dwa wolne wjazdy dla wielkich i ma³ych
okrêtów.
Ten niewys³awionej piêknoœci poemat, tworzony w drzewie, kamieniu, betonie i ¿elazie - ten
przepotê¿ny dramat ukazuj¹cy wydzieranie morzu jego wód, si³y, g³êbi i w³adzy - ta wspania³a powieœæ o rozdarciu ramieniem cz³owieka dziejów ziemi i kisn¹cego ze stulecia na stulecie jej rozwoju, aby go w ci¹gu krótkich lat przekszta³ciæ na narzêdzie w³asne, pos³uszne
woli jako wó³, koñ i pies - to nowe, w polskiej l¹dowej duszy zatoczone dzie³o, stawa³o siê
w oczach, z dnia na dzieñ ukazywa³o swe strofy nieznane.
Rozwieszaj¹c na koz³ach, tykach i dr¹gach swe sieci, wielorakie co do kszta³tu i barwy, swe
ró¿norodne j¹dra, ¿aki i w³oki, ciekawie podpatrywali to dzie³o rybacy. Okr¹¿ali rosn¹cy
w morzu ³amacz ba³wanów, pilnie siê przypatruj¹c. Ros³o w ich piersi dusz¹ce zdumienie,
zarazem zachwyt i wœciek³oœæ. To Polska - prac¹ setek ch³opów walcz¹cych z morzem w wichrze, zimnie i upale, tajemnym kierowanych skinieniem tworz¹cego rozumu, w milczeniu
swym do nich mówi³a.
Tego dnia o naznaczonej chwili, nim termin koñca pracy wyœwistany zosta³ przez sygna³, robotnicy opuœcili swe miejsca. Podobni z oddalenia do szeregu termitów, szli w porz¹dku, jeden za drugim po d³ugim paliszczu estakady. Z oddali wydawaæ by siê mog³o, ¿e pl¹saj¹ na
morzu. Wnet wszyscy znaleŸli siê przy kamieniach. Przybyli z drugiej strony ci, co wydobywaj¹ w dalekich torfowiskach ³o¿a doków, pracownicy zak³adaj¹cy szyny kolei, pracownicy
drogi szosowej, kamieniarze, mularze, cieœle, stolarze, kowale, tracze, ¿eglarze z ³odzi i rybacy od swych sieci powiewnych. Wnet ca³a widzialna przestrzeñ wydm i do³ów, zesch³ych
traw i kolein dróg bocznych pokry³a siê mrowiem ludzkim. Jedni zasiedli na osypiskach do³ów, inni na d³ugich i okr¹g³ych belkach, schn¹cych w s³oñcu, nim siê na zawsze w wody
zanurz¹, inni na stosach l¹dowych kamieni, nim je morze poch³onie. Usta³y wybuchy k³êbków pary, zacich³y m³oty, siekiery i pi³y. Wstrzyma³ siê ruch wozów kolejowych, popychanych par¹ i ludzkimi rêkoma. Ca³y przestwór by³ teraz ruchomym, sp³owia³ym pog³owiem.
Ciche siê szerzy³y rozmowy. Ale oto na stosie belek ukaza³ siê cz³owiek. Nastawiono ucha.
Wiatr niós³ s³owa. Ów mówi³:
- Woetk¹d je Hel, Jastarnio, Puck, Gdynia, rebok woetp³ywo³ ruten z checzi prek na moerze
w wjater, w briz¹, w poegod¹, w deszcz, w burz¹. A jak woen w noce z³owje³ cez¹ moersce
rebe, stornie abo stornewscje, tak woen z rena szed spaæ, a jego bja³ka, nenka, sostra abo corka rozwjesza³a nete na szteki abo knepele abo bje¿e³a z na³owjonemi rebami do mjasta, do
Gdoñska. Woetk¹d je Gdoñsk, bja³ka z kaszebsciego, z rebocciego str¹du wrzeszcze³a na fischmarku: - Gute Fische, frische Fische! Kaufe se, Madamke!
Jedno je mjasto nad Ma³em Moerzem. To mjasto s¹ nazewo - Gdoñsk.
Ninia przesz³a Polska i zakazeje wozec rebe do Gdoñska, na fischmarku westawjac. Ze
rebok ma przedawac rebe? Wurz¹d polsci decht nakazuje: - W Pucku, Wejherowie. Jo dobrze.
Rebok zawjoz rebe do Pucka, do Wejherowa. Postawjo³ korzn¹ z rebami na torgu. Przest¹pje³ jeden mieszczon wejherowski, jedna paniszka. Kupiele wyrklich pynt abo unjefer kilo
stornewci. A reszta? Korzna ful rebe? Zasmjardzele se. Rebok wulewa³ zasmierdzele rebe
z korzne na zemj¹. Tak be³o jeden roz, dwa, trzi. Co w ciemnic¹ na moerzu mjo³ na³owjone,
co mjo³ prze tim wjele bardzo robote, muszel na zemj¹ rzn¹c. Kto woed reboka w Polsce
stornje kupi?
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Leze! Ze sprawjedliwosc? Z t³umu ozwa³ siê g³os:
- Zjedz sam. Polska tak du¿o ryb nie jada. To niezdrowo. T³um siê zaœmia³ z ochot¹. Rybak
nie da³ za wygran¹. Ci¹gn¹³ coraz wrzaskliwiej rzecz swoj¹, wymachuj¹c rêkami:
- Jacie¿ to prawoe, ¿ebe nie dac rebe przedawac? Ciede je na³owjeno?
- Precz z Polsk¹! - podpowiedzia³ g³os z daleka. Zwróci³y siê w tamtê stronê g³owy jak za
wiatrem. T³um milcza³. Oczy tylko siwe lub czarne, badaj¹ce ka¿d¹ sprawê trzeŸwo, surowo,
uwa¿nie, pilnie, zimno, bez sympatii i pokory, szuka³y nowego mówcy. Sta³ na d³ugim zsypisku kamieni knop m³ody, piêknolicy, zwijaj¹c w palcach cygaretkê. Widzieli jego rozpiêt¹
kamizelkê o oœmiu bia³oœwiec¹cych rogowych guzikach, rozpiêt¹ na piersiach koszulê i sp³owia³y kapelusz odsuniêty z czo³a. Ten m³ody mówi³:
- Czy to s³yszana by³a taka rzecz za dawnych czasów? Jak to ma teraz byæ tutaj? Nie by³o
dawniej przeszkód takich! Po co wam te przeszkody? Co z tego macie?
Odpowiedzieli chórem rybacy:
— Polskich ¿andarmów!
- Polski ¿andarm konfiskuje wasze ryby i po paskarskiej cenie cichaczem je sprzedaje, czy
wiecie, dok¹d? No, czy wiecie?
- Do Gdoñska! - wywrzeszczeli rybacy.
Œmiech po wielkiej gromadzie przelecia³ jak wiatr po zbo¿u.
Knop wst¹pi³ wy¿ej na stos kamieni, nogê praw¹ o g³az najwy¿szy opar³ niedbale, zaci¹gn¹³
siê têgo dymem i rzek³ wyci¹gaj¹c rêkê z gestem znamiennym:
- Gdzieœ za górami, za lasami panowie œwiata, Anglik z Francuzem, handluj¹cy narodami
i ziemiami, przehandlowali ten kraj. Tak im z rachunku wypad³o, ¿e go Polsce odst¹pili. Czy
wam Ÿle by³o z Niemcami? Jakim prawem Polska przychodzi tu dot¹d?
- Stul pysk! - zionê³o jak pocisk z g³êbi t³umu.
- Czemu? Prawdê powiadam.
- Ja siê piêæ lat okr¹g³ych tera³ we wojnie, wszy me ¿ar³y, w krwawych bitwach stoja³em o to,
¿eby Polska przysz³a tu dot¹d!
Tak wo³a³y jakieœ usta spod rogatej, sp³owia³ej, szarej czapczyny.
- A ja to samo w krwawych bitwach stoja³ o co innego.
- O co? - wydar³ siê tamten.
- A o to, widzisz, te rogacz - wo³a³ ktoœ z g³êbi zbiegowiska - ¿eby go kajzer móg³ widzieæ
przez szkie³ko, jak na paradzie w Berlinie bêdzie w parademarszu but pod sam swój nos zadziera³ - ein-zwei, ein-zwei, ein-zwei.
Œmiech znowu przelecia³ w masie.
- Precz z wojn¹! - zawo³a³ jeden.
- Precz z t¹ wielk¹ œwini¹, z najwiêksz¹ ze œwiñ tego œwiata, precz z wojn¹! - wo³a³ drugi.
- Precz z wojn¹! Na wieki wieków! - wo³a³ trzeci.
- Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg! - wo³a³ czwarty.
- Do³oj wojnu! - wo³a³ pi¹ty.
Tamten w rozpiêtej kamizelce nie ustêpowa³. Puœci³ dym swego papierosa i znowu pocz¹³
krzyczeæ:
- Wy sobie gadajcie, co chcecie, a ja jednak¿e dam wam dobr¹ radê. S³uchajcie! Co Polska
komu da³a dobrego? No, gadaj¿e jeden z drugim, skoro wiesz! Nigdy nikomu nic dobrego
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nie da³a i nie da! Nie jej na to si³a i g³owa. A ja wam tak radzê: bez ¿adnej tam wojny podajcie do tych, co ludami i ziemiami handluj¹, petycjê. Ja wam j¹ napiszê. Niech was tam, gdzie
potrza, przydziel¹. Wtedy bêdzie wam lepiej. Nie bêdzie rybakowi polski ¿andarm ryb konfiskowa³. Nie bêdzie bia³ce, co do Sopotu lasem, krzakami mas³o szmugluje, dorobku jej wydziera³. Nie bêdziesz tu jeden z drugim na œmiech ludzki morza grodzi³! Na to jest Gdañsk,
¿eby w nim port by³ dla szyfów.
- Co nas to obchodzi, kto, co i na co robi? - zawrzeszcza³ z g³êbi g³os niezwalczony. - Nam
trzeba o to dbaæ, ¿eby p³acê podwy¿szyæ a dzieñ roboczy przykróciæ. Przez wieki wieczne ta
sprawa siê wlecze, a do swego celu nie mo¿e siê przywlec. Jakieœ tam rzeczy nie wiadomo
jakie i po co robimy. Nie nasza sprawa... T³um potakuj¹co zaszemra³.
- Dla polskiej bur¿uazy... - rzek³ tamten. Na stos kamieni wyszed³ drugi gadu³a. Pierwszego
gadu³ê ³okciem potr¹ci³, a¿ tamten przysiad³ na g³azie.
- Powiada ten oto niemiecki naganiacz, ¿e Polska morze po pró¿nicy grodzi. A tamten znowu, ¿e je dla polskich bogaczów tak grodzi. Nie wierzcie! Ka¿dy pal, co tu w podwodne dno
idzie, grodzi na wieki wolnoœæ Kaszubów. Nie bêdzie ich nikt nog¹ depta³ ani sprzedawa³,
ani kupowa³. Skoro ta zagroda w morzu stanie i na wieki stwardnieje, nie zginie ju¿ Polska
i obroni Kaszuby. Nie bêdzie rybak na sprzeda¿ z ryb¹ do Gdañska bie¿e³, bo co z³owi, pójdzie wprost z tela wagonami do Polski. Sama Warszawa zje wszystkê twoj¹ rybê.
- Nigdy tego nie bêdzie! Polska nigdy nic nie zbuduje. Zacznie, na œmiech ludzki, i stanie.
Braknie jej geldów. Albo siê po prostu rozmyœli. Buduj¹ tylko Niemcy!
- Niemcy tu by³y przez wieki. A có¿ po nich zosta³o? Bieda, brud, nêdza. Nawet tej drogi do
starego Oksywia nie pchnê³y. Sobie tylko pa³ace i przepychy we Gdañsku, w Sopocie. Prawdziwie: dla bur¿uazy. Jedno tu Niemcy zbudowa³y naprawdê: oto z Kaszubów - pó³-Niemców wykrzesa³y dla siebie, mowê s³owiañsk¹ pó³ na pó³ poœladem swojej gwary zepsutej
przetka³y.
- Niech ¿yj¹ Sowiety! - wo³a³a jednog³oœnie grupa jedna.
- Sowiet tutaj za³o¿yæ!. Ten bêdzie wiedzia³, co jest prawda, co k³amstwo... - wo³a³a grupa
druga.
- Sowiety... - wtr¹ci³ pewien z t³umu. - S³uchajcie, ja wam powiem, bom tam bywa³, widzia³em na oczy. Sowiety potrzebne s¹ na œwiecie, jak dro¿d¿e s¹ potrzebne do wypieku chleba.
Gdyby dro¿d¿y nie by³o, ud³awi³by siê œwiat dzisiejsz¹ such¹ i ja³ow¹ m¹k¹, nawalon¹ w jednym miejscu przez interes i ³ajdactwo bogaczów. One Sowiety mog³yby m¹kê œwiata zamieniæ na chleb zdrowy, po¿ywny, chleb nasz powszedni. Ale có¿? Same dro¿d¿e chc¹ byæ chlebem, same siê podsuwaj¹ œwiatu zamiast chleba i s¹ nie do po¿ywienia, nie do strawienia,
jeszcze gorzej ni¿ m¹ka. Samymi dro¿d¿ami nikt nie wy¿yje.
- Sprawiedliwie powiedzia³ - wo³a³ inny. - W tej Polsce nowej mo¿e byæ miejsce na spi¿arniê œwiata. To jest przecie nasza matka. Trza j¹ bêdzie szarpaæ nieraz, ¿eby chleb prawdziwy piek³a dla dzieci, ale sama tylko przecie rodzona matka dziecka wykarmi niefa³szowanym chlebem.
- Utyjesz, schlebiaczu bur¿ujów, jak ciê Polska nakarmi³
- Czy by³ tu g³odny za niemieckich czasów?
- K³amiesz! Cokolwiek tu niemiecka noc tworzy³a, to zawsze w tym jednym celu, ¿eby ten
kraj na Niemcy zamieniæ, mowê tutejsz¹ wytrzebiæ, ludzie w Niemców przeistoczyæ. Patrz,
jak biegn¹ koleje: wszystkie ze wschodu na zachód, z Królewca do Berlina. A wasza ziemia
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kaszubska po to by³a, ¿eby przez ni¹ przechodziæ, ¿eby j¹ deptaæ i tratowaæ, a¿ siê stanie
Niemcami. Kto poza Polsk¹ mo¿e obroniæ Kaszuby?
- Bo tylko Polska buduje koleje z pó³nocy na po³udnie: do swojej Warszawy. T³um s³ucha³.
Ów perorowa³:
- Jest ich jeszcze dwieœcie tysiêcy, Kaszubów. Kto o nich sta³ na œwiecie poza Polsk¹?....
- S³yszycie, jak was na Niemców judzi polski naganiacz! - wo³a³ knop piêknolicy wstaj¹c
z miejsca.
- £¿esz, bracie! Nie judzê na Niemców. Kto jest Niemiec z rodu i z nowy, a na polskiej czy tej
kaszubskiej ziemi siê zrodzi³, z nami pracuje i na kawa³ek chleba zarabia, kto z nami szczerze
¿yje i zdrady w sercu nie chowa, ten jest nasz brat najrodzeñszy, przyjaciel i kamrat wieczny.
Nie ¿ywimy do Niemców, naszych wspó³rodaków i towarzyszów, zemsty ani odrazy.
- Wielka ³aska!
- A czego jeszcze chcesz wiêcej? S³yszycie! Chce, ¿eby nad nami koniecznie Niemiec panowa³. Niemiec jest panem w swoim kraju, my w swoim.
- Niemcy umiej¹ rz¹dziæ ludŸmi. Dla Niemiec jest ten kraj potrzebny.
T³um porwa³ siê z miejsca i zawrza³. Piêœci siê przeciwko mówcy podnios³y. Wrzawa go zag³uszy³a. Krzyk nacich³ wówczas dopiero, gdy na stosie kamieni Niemiec rodowity stan¹³ i po
niemiecku przemówi³:
- My robotnicy nie chcemy ju¿ panowania nad Polsk¹. Nie bêdzie ju¿ przenigdy Prusak niemczy³ Kaszuby! Dlaczego jeden naród na nad drugim narodem panowaæ? Dlaczego Polska nie
ma siê wyd¿wign¹æ z niewoli, z niedoli? Czemu nie ma zaprowadziæ u siebie ³adu, czystoœci,
zdrowia, porz¹dku, ozdoby i wygody takiej samej czy odmiennej, jak Niemcy zaprowadzi³y
u siebie, a mo¿e lepiej i piêkniej ni¿ Niemcy? Precz z przemoc¹ narodu nad narodem! My
Niemcy nowe podajemy szczer¹ d³oñ wiecznej zgody nowej Polsce. Precz z wojn¹!
T³um radoœnie, jednog³oœnie zakrzykn¹³:
- Precz z wojn¹!
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ODJAZD SMÊTKA
Ma³o-wiele przed pó³nockiem odchodzi³ z Gdañska wielki angielski parowiec nazwiskiem „Albion”, kieruj¹c siê na zachód do jednego z portów brytyjskich. Ostatni ³oskot windy, hurgot
wyci¹ganej kotwicy, bieganina marynarzy po schodach, pok³adach i przejmuj¹ce wreszcie
dŸwiêki sygna³u zbieg³y siê z westchnieniem ostatniego pasa¿era, który pok³ad opuszcza³ do
kajut siê kieruj¹c. Wielki, lœni¹cy okrêt, niby dziwne miasto fabryczne, pe³ne kominów, maszyn
i ludzi, przesunê³o siê obok bulwarów kamiennych i skromnych starych domostw, gospod, sklepów i siedlisk rybackich w Neufahrwasser, wykonywuj¹c niby taniec dziwny, dawno ustalony
i niegdyœ w g³êbi lat przepisany, gdy mija³ inne parowce, bezw³adnie w kamiennym ³o¿ysku na
kotwicach le¿¹ce. Tam i sam zatoczy³ pó³kole, wykona³ grzeczny rewerans niby w prastarym
country-dance na mot³awsko-wiœlanych pop³awach. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e tchu nabiera i gromadzi w sobie si³y, gdy wp³yn¹³ w szyjê wody dojezdnej i wymija³ latarniê na cyplu kamiennej
ostoi. Latarnia na po¿egnanie zalœni³a we wszystkie jego okna, zajrza³a w kajuty - raz-dwa, razdwa - i oto zarysy l¹du rozbieg³y siê we dwie strony, a przestwór gdañskiej zatoki ogarn¹³ sob¹
przybysza wypuszczonego z cieœni l¹dowej. Pasa¿erowie jeszcze powiewaj¹c chustkami, choæ
nikogo ju¿ z bliskich widaæ nie by³o, gdy¿ brzeg sam ucieka³, niczyjego g³osu nie s³ychaæ
z mrocznej odleg³oœci, osuszali oczy i zwracali je w morza rozleg³oœæ. Œwiat³o elektryczne zalewa³o pomosty, pok³ady wy¿sze i ni¿sze, czatownie sternika i oficerów s³u¿bowych, schody,
wnêtrza kajut, jadalnie, sale machin i kuchnie. Szczególniej w salach machin, hucz¹cych i ziej¹cych zaduchem, œwiat³o p³onê³o jak w piekle.
Silny wiatr wschodni wzmaga³ siê w miarê wychylania siê statku z gdañskiej szeœciometrowej p³ycizny i dosiêgania pe³ni wodnej. By³a to czaruj¹ca noc ostatnich dni lipca. W bezchmurnym niebie lœni³ ksiê¿yc jaskrawy, ¿ywosrebrny, rozsiewaj¹cy œwiat³o niemal dzienne.
Tysi¹ce gwiazd zalega³y niebosk³ony i zenit najwy¿szy. Wiatr powiewaj¹cy od morza niós³
w kaszubskie i lechickie l¹dy zapach wody s³onej i zapach jodowy, szczególn¹ rzeŸwoœæ i si³ê. Podnosi³ z dalekich nad g³êbin¹ rozpostaræ fale du¿e i pogania³ je ku brzegom zalewem
tak szerokim jak zatoka. Fale bieg³y chy¿ymi bry³ami, a napotkawszy brzegi w swej drodze
zwija³y siê na nich œwidrem zielonym wokó³ samych siebie, rozpryskuj¹c niezliczone piany.
Wiatr odbija³ siê od ruchomej i szumi¹cej powierzchni i pada³ na wzgórza gliniaste, na prastare moreny, zbo¿ami dosta³ymi okryte - wia³ w doliny p³askie i d³ugie, odwiecznym za³adowane torfowiem - pomiata³ mg³ami ci¹gn¹cymi od dolin ku leœnym pagórkom. W locie
swym ko³ysa³ ³any ¿yta przelewaj¹ce siê ze wzgórz na wzgórza, wysusza³ ziarna „w k³osach
i ¿ó³tobia³¹ barwê nadawa³ zielonym Ÿdziebe³ kolankom. Fale ¿yta szumia³y w³asnym swym
g³osem nad w³asnym g³osem fal morza, bytuj¹c w œwietle ksiê¿yca. Wiatr od morza przypada³ na wy¿yny Oksywia, d¹³ w lasy wejherowskie, w puckie ³¹ki i ni¿e, piaski, wydmuchy
i zaroœla Helu, w b³ota karwiñskie i jeziorzysko ¯arnowca.
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Ka¿da pierœ ludzka oddycha³a radoœniej i szerzej wiatrem od morza. Serce krzepi³o siê, uderza³o swobodnie, gdy poch³onê³y go p³uca. Zakrada³ siê w ¿y³eczki ma³ych dzieci i dawa³ no-wy
pêd kropelkom krwi nieskalanej. B³ogos³awili go ludzie silni, robotni i potê¿ni w ramieniu, których chwila wytchnienia krótka jest jako ten wieczór. B³ogos³awi³ go rybak, zwiastuna pogody
- „Ost - rebocci trost” - pociechê i otuchê, wrzucaj¹c sieci w czarn¹ ³ódŸ, sch³ostan¹ od pienistych grzyw denegi, wci¹gaj¹c d³ugie swe buty przed nocn¹ prac¹ na morzu. U drzwi domków
ceglanych, na progach siedz¹c kamiennych, starcy z opuch³ymi nogami ws³uchiwali siê z rozkosz¹ w znajomy jego szum, przyjaciela, który wielkie wznosi wa³y z tamtej strony Helu, a na
³yse g³owy i zmarszczkami porzniête oblicza padaj¹c, dawne przypomina sprawy, walki, burze,
m³odociane i mêskie lata. B³ogos³awi³y go usta m³odzieñcze, szepc¹c w ukochane usta s³owa
szaleñstwa ludzkiego, przez wiatr z morza w serce rzucone. B³ogos³awi³y go matki z miast dalekich, na kolana u ³ó¿eczek dzieciêcych rzucone, zanosz¹c tajn¹, naj¿arliwsz¹, najbardziej
strzelist¹ i pokorn¹ modlitwê do Boga wiecznie ¿ywego, a¿eby ten ¿ywotwórczy wiatr od morza rozgrza³, rozdmucha³, rozpêdzi³ i usun¹³ ma³e a z³oœliwe gruczo³y i zaczajon¹ w nich p³ucn¹
zarazê, przekleñstwo rodu ludzkiego, w g³êbi organizmów maleñkich.
Wiatr wschodni spêdzi³ z pok³adu parowca hucz¹cego w ciszy przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ pasa¿erów. Postacie kobiece znik³y zupe³nie, chroni¹c siê do jadalni, czytelni, salonu i przedzia³ów sypialnianych. Na pok³adzie w rozmaitych jego miejscach pozosta³o kilku mê¿czyzn.
Jeden z nich, w kwiecie lat mêskich, wysmuk³y, b³¹dzi³ przy balustradzie krokiem swobodnym, lekko przechylaj¹c siê i balansuj¹c w miarê pochyleñ okrêtu. Twarz tego pasa¿era mocno by³a opalona, prawie ciemna. Na policzkach i na brodzie, na dolnej i górnej wardze widaæ
by³o przy jaskrawym elektrycznym œwietle b³êkitnawe smugi, mimo starannego ogolenia twarzy. Ubrany by³ najbardziej fashionable, po podró¿nemu. To ubranie œwie¿o zaprasowane,
czyste i œwietnie skrojone przystawa³o niemal jak skóra do muskularnej figury podró¿nego.
Ciemne jego Ÿrenice œwieci³y pod daszkiem capu nasuniêtego na oczy. Pali³ doskona³e cygaro, w miarowych odstêpach czasu wypuszczaj¹c spomiêdzy k³ów pachn¹ce k³êby niebieskiego dymu. Czasem otrz¹sa³ grub¹ warstwê szarego popio³u i wtedy na palcu jego prawej rêki
po³yskiwa³ wielki herbowy rubin sygnetu. Ten wytworny pasa¿er przerywa³ kiedy niekiedy
sw¹ po pok³adzie wêdrówkê, opiera³ siê na ¿elaznych sztabach balustrady zwróconej w stronê l¹du i bystro patrza³ na ziemski krajobraz zas³any lasami, wzgórzami, zbo¿em i muraw¹.
W œwietle ksiê¿yca ziemia daleka by³a piêkna nad wyraz. By³a bowiem jakoby sen bezgrzesznego, wszechpotê¿nego Stworzyciela o l¹dzie - o tym, jakim l¹d wœród rozlewisk morskich
byæ mo¿e. Przesuwa³a siê jako urocze i wznios³e widzenie suszy wy³onionej z oceanu, spod
lodowców, z dzikoœci skostnienia. Œwiat³a w wioskach b³yszcza³y jeszcze jak lœnienie sznura
brylantów. Œwieci³y jeszcze tu i tam pojedyncze okna w domach samotnych. Czasami oddalony ³oskot poci¹gu, przebiegaj¹cego obok kniej i wzgórz, dosiêga³ œrodowiska morskiego
i wpada³ w ucho wêdrowca jako œwiadectwo niezwyciê¿onej energii i nieustannej pracy cz³owieka. Czasami szczekanie psa, donosz¹ce ziemi i morzu, i¿ wiernie stró¿uje - cokolwiek by
mu grozi³o - ogniska, od którego spadnie i przed jego oczy koœæ ja³mu¿ny, mocniejsze by³o
od wiatrów poœwistu. Ten g³os bezinteresownej wiernoœci i prawoœci, znak zak³adu i sojuszu
trwa³ego cz³owieka ze zwierzêciem, bieg³ d³ugo za okrêtem.
Samotny pasa¿er zna³, widaæ, te strony, gdy¿ patrz¹c w l¹d i puszczaj¹c k³êby dymu, z cicha,
mniej ni¿ pó³g³osem, przepowiada³ sobie nazwy dalekich œwiate³ek: Obluzie, Kossakowo,
Pierwoszyn, Rewa, Rzucewo...
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Statek wychyli³ siê poza brzegowe wody Helu i szybko min¹³ smugê œwiat³a padaj¹cego kiedy niekiedy z helskiej latarni. Wyp³yn¹³ na potê¿ne fale pe³nego morza i zako³ysa³ siê silniej,
bujniej, swobodniej. Wiatr ostry powia³. Wtedy ostatni pasa¿erowie ust¹pili do kajut. Na pok³adzie zosta³ tylko Anglik czy angloman i jakiœ drugi podró¿ny, têgi i silny mê¿czyzna, blondyn z rudawym zarostem, w zielonym kapeluszu i gdañskiej pelerynie. Ten równie¿ pali³ cygaro i podœpiewywa³ obok bariery.
Daleka elektryczna blica Rozewia, rzucaj¹ca raz wraz, co minuta, swój nag³y promieñ na kilkadziesi¹t kilometrów daleko, oœwietla³a twarze dwu ludzi. Morze, narzucaj¹ce siê bez koñca na bia³e, nie skalane ludzkim pobytem piaski podsypisk szerokich Jastarni, Wielkiej Wsi,
Cha³up, Rozewia, Karwi, by³o tak piêkne, i¿ dwaj podró¿ni uznali za nagl¹c¹ koniecznoœæ
zawiadomienie siê o tej bardzo starej prawdzie nawzajem. Wyrazili to po niemiecku:
- Morze w tej stronie jest bardzo piêkne, nieprawda¿? - mówi³ brodaty.
- Tak jest, szczególnie tutaj, na Helu - rzek³ brunet. - Gdy wiatr zachodni dmie w BrzeŸnie,
Jelitkowie, Sopocie, Or³owie i Gdyni - pêdzi z l¹du kurz na brzegi, a wodê morsk¹ odpêdza
od brzegów zamieniaj¹c morze w staw pospolity. Przeciwnie na Helu. Wiatr zachodni przypêdza do jego brzegu najbujniejsz¹ falê z ma³ego morza, nasycon¹ jodem. A zreszt¹ ów brzeg
- to¿ to na pó³nocnym wybrze¿u po³udniowa pla¿a. Figa tam roœnie i winograd.
- Pan zna te strony?
- Doœæ dobrze i od doœæ dawna.
- Oto szmat niemieckiej ziemi, z trzewiów nam wyrwany! - Jêkn¹³ blondyn.
- Hm... - zakaszla³ raczej ni¿ odpowiedzia³ ogolony brunet.
- Pan mo¿e jest w³aœnie Polakiem? - zapyta³ drugi.
- Bynajmniej.
- Ta ziemia, ten korytarz, to¿ to istny pal wbity w ¿ywe cia³o niemieckie! Kó³ zaostrzony,
którym nas przeszyto po obaleniu na obie ³opatki.
- Pan znajduje? - spyta³ pó³ciekawie wygolony zaci¹gaj¹c siê dymem cygara.
- Patrz pan - czy¿ cz³owieka mo¿e nie ogarniaæ wœciek³oœæ? Ta latarnia! Niemiecka praca,
niemiecka budowla morska, przed stu piêædziesiêcioma laty wzniesiona, udoskonalona teraz
naszym staraniem, zaopatrzona w œwietne maszyny Schuckerta, w maszyny do wydawania
g³osu syreny - w rêku tych barbarzyñców.
- Œwiat³o latarni jest teraz, jak i dawniej, raczej elektryczne ni¿ niemieckie lub polskie. G³os
syreny jest wœród mg³y, gdy œwiat³o nie dzia³a skutecznie, równie teraz jak dawniej zbawcze
dla rybaka.
- Pana te rzeczy, widaæ, nie bol¹ i nie obchodz¹. Ale dla nas, Niemców rodowitych i czuj¹cych sw¹ krzywdê i zniewagê...
- Ju¿ miê te sprawy, w istocie, nie obchodz¹. Interesowa³y miê dawniej. Bardzo d³ugo. Teraz
ju¿ miê nawet nie zajmuj¹.
- Dlaczego?
- Po prostu dlatego, ¿e one, w istocie, ju¿ tu nikogo nie mog¹ obchodziæ.
- Och!
- Pana mo¿e jeszcze ostatniego.
- Ja tego wszystkiego nie mogê znieœæ. Wyje¿d¿am st¹d. Emigrujê.
- Ja tak¿e.
- Pan jedzie do Niemiec?
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- Nie, do Anglii.
- Je¿eli sprawy tutejsze i ich bieg, dla Niemców fatalny, nie obchodz¹ pana, to po có¿ wyje¿d¿aæ? - spyta³ blondyn.
- Jakby to panu powiedzieæ? Wygasa tutaj to, co miê dawniej interesowa³o. Nastaje tu martwy spokój, którego nie znoszê. Nie ma tu ju¿ niemieckiej duszy i pasji.
Blondyn przysun¹³ siê do bruneta i zapyta³ go z cicha:
- Pan pracowa³eœ w niemieckiej robocie?
- Byæ mo¿e - rzek³ angloman.
- Czemu¿ j¹ pan rzuca? Tacy ludzie s¹ nam potrzebni.
- Tu ju¿ nie ma i nie bêdzie dla mnie roboty. Markgrafowi Geronowi zast¹pi³, drogê jakiœ
ciemny a podstêpny Mieszko. Spojrzeli sobie w oczy - i, o dziwo! - postanowili zawrzeæ zgodê. Jeszcze jej nie zawarli, ale j¹ zawr¹. Có¿ ja tu mam do roboty?
Têgi Niemiec zaœmia³ siê grubo.
- Œmiej siê pan... - rzek³ brunet. - Stanê³a ju¿ w miejscu wasza si³a i dalej na wschód siê nie
pomknie. Przeciwnie. Bodzie siê na zachód odgina³a. Widzia³eœ pan, co siê sta³o z Poznaniem, Bydgoszcz¹, Grudzi¹dzem? Czy wiesz pan, co za lat kilka bêdzie z Gdañskiem! Niemcy siê polszcz¹. Przypominaj¹ sobie dawne swoje s³owiañskie pochodzenie i - horrenda siê
dziej¹. Zreszt¹, w g³êbi was samych s³abe cnoty zaczynaj¹ pulsowaæ. Wyci¹gacie stare szlafmyce i pantofle. Stajecie siê potulni i zgodni.
Blondyn ¿achn¹³ siê g³oœno, a groŸnie zaprzeczy³.
- Nie zaprzeczaj pan... Umiecie gniewaæ siê i perorowaæ, ale ju¿ robiæ na ca³ego po dawnemu
nie zdo³acie. Ja wiem dobrze.
- Nigdy siê nie wyrzekniemy tej ziemi!
- Ale ona was siê wyrzek³a. Zreszt¹ mnie osobiœcie robota istotna, robota w moim, to znaczy
w wielkim stylu , nastrêcza siê gdzie indziej.
- Gdzie¿ to?
- Gdzie indziej. Tam, gdzie jeszcze naprawdê handluj¹ ludami, ziemiami, prawami, cudzymi
niepodleg³oœciami i prastar¹ kultur¹. Tam, gdzie jeszcze k³ami¹ w ¿ywe oczy, maj¹c na obliczu bezczeln¹ a wspania³¹ maskê nieposzlakowanej prawdy i cnoty. Tam jadê ofiarowaæ swe
us³ugi.
- Ha - szczêœliwej podró¿y!
- Z wami có¿ bym tu teraz robi³? Zapisaæ siê chyba na œl¹skiego lub wschodnio-pruskiego
najmitê z no¿em w rêkawie lub rêcznym granatem w kieszeni. To wam wykona wed³ug zleceñ praw¹ lub lew¹ rêk¹ ka¿dy dobrze p³atny parobek. A ja mam jeszcze oprócz rêki tak¿e
i g³owê. Moja g³owa nie ma ju¿ dla was têgich myœli. Stoicie na rozdro¿u nowych goœciñców, wiod¹cych do krainy cichych cnót i zgodnego pos³uszeñstwa ka¿demu, nawet cudzemu,
prawu.
- Mylisz siê pan grubo!
- Nie mylê siê. Bêdziecie robili w cnotach, jak umiecie robiæ w sklepikach, porz¹dnie i systematycznie. Maluczko, a ockniecie siê w ramionach braci Polaków tudzie¿ ³zy mi³oœci bêdziecie w ich brudne kamizelki wylewaæ. Przebaczycie sobie nawzajem winy, odpuœcicie grzechy, zapomnicie star¹ przesz³oœæ, podacie sobie prawice, wykreœlicie najsprawiedliwsze na
œwiecie zazêbienia gminy o gminê i ka¿dy w swoim kraiku albo przetasowani pomiêdzy sob¹
w miastach mieszanych bêdziecie zgodnie i na zawsze pracowali nad normalnym przyrostem
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¿ywej wagi mamy Cywilizacji i spokojem ¿ywota papy Postêpu, uchylaj¹c wszelkie powody
niezdrowej alteracji. Machn¹³ Niemiec groŸnie prawic¹.
- Nie zaprzeczaj pan. Podpatrzy³em was dobrze, uwa¿nie, w szczegó³ach i na przestrza³. No - i d³ugo. Teraz ju¿ na zawsze ¿egnam - i wyrywam! Gdzie pieprz roœnie! Nale¿ycie do przesz³oœci.
Wygas³ w was Henryk Ptasznik i ockn¹³ siê ze snu przy grobie œwiêtego Wojciecha Otto Trzeci.
- Có¿ to za mistyka!...
- Rêczê panu. Jadê do tych, co chyl¹ siê wprawdzie tak¿e ku przesz³oœci, sypi¹ siê tu i tam
w gruzy nowoczesnego zwichniêcia rasy cz³owieczej, ale maj¹ w sobie jeszcze wigor Ryszarda Lwie Serce, któremu ludzkie miêso równie dobrze smakowa³o jak bycze lub baranie, a który chêtniej zwyk³ by³ zabijaæ ludzi ni¿ zwierzêta. Tam jeszcze od¿yjê i bêdê mia³ o co siê
zaczepiæ. Bo tam w silnych rêkach pali siê jeszcze robota. Tam jeszcze stoj¹ otworem kuŸnie
i wal¹ rêce potê¿nych kowali w kajdany na gor¹cych od m³ota kowad³ach. Tam jeszcze czcz¹
dumê ze siebie jako bo¿yszcze, a na deptaniu wszystkich innych, bia³ych i ¿ó³tych, czarnych
i œniadych, zasadzaj¹ i gruntuj¹ swoj¹ w³asn¹, na wyspie wyrobion¹ sprawiedliwoœæ.
- Wiêc pewny pan jesteœ dobrej posady u tych nowych panów?
— Bêdê siê stara³ o dobr¹. Mam niez³¹ szko³ê i niez³e rekomendacje. A gdzie¿ dziœ, panie,
oceni¹ wysok¹ wartoœæ mych rekomendacji? Tylko tam, dok¹d siê kierujê. Tam jeszcze wyg³aszaj¹ s³owo „sprawiedliwoœæ” - z flegm¹ dusz¹c obiekt za gard³o.
W tej chwili poci¹g przebiega³ wzd³u¿ helskiego pó³wyspu.
Œwieci³ jaskrawo okien szeregiem i sun¹³ po niskiej, przymorskiej ziemi. Zdawa³o siê, ¿e
mknie po powierzchni morza.
- Patrz pan, patrz! Poci¹g na Helu... - mówi³ do Niemca angloman.
- I có¿? Œmieszna impreza Polaków.
- Mówi³eœ pan, ¿e to barbarzyñcy. Tymczasem oni wybudowali kolej tam, gdzie wy zostawiliœcie barbarzyñstwo.
- Móg³bym du¿o œmiesznych anegdot o tej tam kolei powiedzieæ. Ale szkoda na to czasu.
Wybudowali j¹ pod przymusem wypadków, ze strachu.
- Ej¿e! Ten poci¹g nawiezie ich tu z g³êbi l¹du. Obsiada ten przyl¹dek i zaludni¹. Wysypi¹ na
piaski z jednej i drugiej strony tysi¹ce tysiêcy dzieci. Uczyni¹ z ja³owego pustkowia po³udniow¹ pla¿ê w tych pó³nocnych wodach. Bêd¹ siê tu leczyli i nabierali zdrowia. W si³y tu
porosn¹. Bêd¹ tu wyp³ukiwali wszystek brud i skarlenie swe w niewoli nabyte. A gdy siê dobrze naucz¹ myæ, czesaæ, k¹paæ - a gdy siê jeszcze naucz¹ po waszemu zamiataæ, szorowaæ no, i pracowaæ - biada, synowie Bismarcka!
- Nigdy siê nie naucz¹ myæ, czesaæ, k¹paæ. A ju¿ po naszemu pracowaæ - przenigdy!
- Dobrze jest mieæ w sobie na sk³adzie wiêksze zapasy pewnoœci swego dostojeñstwa. Owszem. Ale muszê jedno szepn¹æ w zaufaniu. Ju¿ te bramy piekielne, któreœcie - powiedzmy któreœmy tutaj wielokroæ nad nimi zatrzaskiwali, ta pokrywa szczelna i z dobrego ¿elaza zardzewia³a, po³upa³a siê i pêk³a na zawsze. Nigdy ju¿ nie odzyskacie Pomorza!
- Sk¹d¿e to taki horoskop? Nim jedno pokolenie podroœnie, zawali siê w gruzy to w³asne ich,
œmieszne „pañstwo”.
- Kto to wie!
- Z rozkosz¹ nas powitaj¹ Kaszubi, gdy tu powrócimy.
- Kto ich tam wie, tych Kaszubów! By³o ju¿ tak, ¿eœcie pracowicie osadzili swych w³asnych
ludzi na piasku pruskiego pojezierza, ¿eœcie im grunt wykarczowali pracowicie, ¿eœcie im
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domy porz¹dne zbudowali, ¿eœcie ich zaopatrzyli, w co potrzeba, a przeciwko wam samym
skoczy³a rewolucja tych ludzi, dzika i straszna, na no¿e id¹ca. Có¿ dopiero teraz, o Niemcy!
_ Przeciwko Polsce wypowiedzia³ siê wierny nasz Mazur.
- Czy siê drugi raz przeciwko niej wypowie za lat dziesiêæ, piêtnaœcie, gdy go dzieje spytaj¹
o zdanie -któ¿ zarêczy? Powtarzam: ju¿ raz wasz lud w³asny do Polski siê twarz¹ obróci³ i na
twarz przed ni¹ upad³ b³agaj¹c, ¿eby go wziê³a pod sw¹ w³adzê. Któ¿ wie, czy Mazur nie
otrze z twarzy potu a brudu niewoli i nie wspomni sobie, ¿e nad nim panuj¹ cudzoziemcy?
- Przypatrujê siê panu i myœlê, ¿e z zamaskowanym Polakiem siê spieram.
- Uspokój siê pan. Zbyt dobrze wam ¿yczê. Ale w³aœnie dlatego, ¿e dobrze wam ¿yczê, prawdê w oczy wam mówiê. Sami sobie nie lubicie prawdy w oczy wyjawiaæ.
- Pracuj¹ w g³êbi Niemiec tysi¹ce tysiêcy warsztatów, zak³adów, pracowni. Organizujemy
nowe Niemcy. Pañstwo przejmuje warsztaty i wspólnie z rzeszami pracowników organizuje
olbrzymie zespo³y. Kto lepiej od nas pracuje i wytwarza na ziemi?
- To w³aœnie, to w³aœnie! Lecz wœród wszystkich tych zjawisk jedno was zaskoczy³o straszliwie.
- Wojnê przegraliœmy z kretesem, sami jedni przeciw globowi ziemskiemu!
- Nie, nie to. Czy¿ pan tego nie widzisz? Masa siê wam z garœci wymknê³a. Ju¿ ani NiedŸwiedŸ, ani Fryc, ani Bismarck nie udepce jej, nie ujarzmi, nie ugniecie w ¿elaznych swych
d³oniach. Masy nie macie, jak j¹ mieliœcie niegdyœ. Wysz³a poza was i sta³a siê sob¹. To jest
wasza klêska najgorsza.
- A tam, dok¹d pan jedziesz, masa nie chce byæ sob¹, nie wy³amuje siê z rêku?
- I tam, dok¹d ja zd¹¿am, masa staje siê sob¹, tê¿eje jako lawa wyp³ywaj¹ca z krateru. I tam
p³ynie ta klêska, równie dobrze jak u was. Ale tam jest gmaszysko przestronne, olbrzymie,
kolosalne, na ca³¹ kulê ziemsk¹ rozleg³e. Tam jeszcze pan znajdziesz przy wszystkich nowoczesnoœci pozorach, maskach i snobizmach - podziemia, zapadnie, jaskinie, wie¿e tortur, trupiarnie, kostnice, Gibraltary, Malty, Indie - i inne nory i dziury z dziesi¹tego wieku, w których dzia³aj¹ obcêgi i kuny metodami ³udzi z wieku czwartego. Tam jeszcze stoj¹ interesuj¹ce zamki Lady Macbeth. Œmieszna to by³a pycha wasza, ¿eœcie siê z tamtymi ludŸmi równaæ
zamierzyli. Czy¿ wy jesteœcie takim gmachem? Tyleœcie zyskali, ¿e wasz stary Malborg z jego tajnymi schodami i gruboskórn¹ jego legenda przeœwietlili œwiat³em elektrycznym, a¿eby
was by³o widaæ wzd³u¿, wszerz i na przestrza³. I widaæ was jak na d³oni.
- Skarze Bóg Angliê!
- O najœmieszniejszy z okrzyków! Zacznijcie ju¿ lepiej czytaæ na nowo pisma Ludwika Tiecka. Albo Cierpienia m³odego Wertera na nowo odczytywaæ zacznijcie. Zalejcie siê na nowo
waszym quasi-p³aczem. Mniej œmieszni bêdziecie,
- Zniewa¿asz nas pan, gdy jesteœmy w nieszczêœciu. Ale wydŸwign¹ Germaniê ramiona jej
synów!
- WydŸwign¹, lecz now¹ i wam samym nie znan¹. Aby star¹ wydŸwign¹æ, ju¿ ludzi nie macie.
- My, panie? - œmia³ siê Niemiec.
- Ci, o których pan myœlisz, to nie ludzie, to pa³y. Trzeba by za nich krêciæ g³ow¹, za rêkê ich
prowadziæ, ramieniem ich podpieraæ. Doœæ tego! Nim siê wielkie gmaszysko, cel mej drogi,
zacznie waliæ, w gruzy lecieæ, w py³ rozmiataæ, nim ten teatr godny bogów nape³ni glob
³oskotem i szczêkiem nie lada - zabawimy siê jeszcze.
Statek zatoczy³ pó³kole i wzd³u¿ Helu kierowa³ swe drogi na œwiat³o latarni i na kêpê czaruj¹c¹ Rozewia, we mg³y nocne spowit¹. D³ugi po³ysk latarni pada³ w wody i odbija³ siê
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w oczach rozmówców. Okrêt, jakoby fantom przedziwny, p³yn¹³ w nocnym tumanie, nie wiedzieæ: w okrêgach wód ziemi czy na pograniczu niebieskim. Kad³ub jego wynios³y, przeœwietlony w stu miejscach, niós³ siê jako widzenie w jasnej nocy przestworach. Dociera³ do l¹du
tak blisko, i¿ s³yszeli go ludzie, jak p³ynie, wspania³y, w swe drogi dalekie. A dociera³ do l¹du
tak blisko, i¿ z cichego osiedla, z Ceynowy - które zowi¹ Cha³upy - gdzie cisi, spracowani
rybacy spali g³ucho pod Bodziem, dolecia³o do statku pó³nocne pianie kura. Pos³ysza³ pianie
kura ciemny na pok³adzie podró¿nik. Wstrz¹sn¹³ siê jak od ch³odu nag³ego przejêty. I rzek³
do towarzysza podró¿y:
- Ju¿ pó³noc. Kur gdzieœ zapia³! Nieprawda¿? Kiwn¹³ g³ow¹ przygodny znajomy.
- Czas na mnie! Dobranoc!
Szybko przebieg³ przez pok³ad, obok kot³ów hucz¹cych od ognia czarn¹ plam¹ siê sun¹³,
w czeluœæ schodów œwietlistych siê schyli³. W œwietle drzwi prowadz¹cych w dó³ statku, do
kajut i maszyn, postaæ jego przepad³a jak widmo.
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ROZDZIA£ 1
...grzmi¹cymi piersiami bia³e roztr¹ca siê morze.
I z pienistej gardzieli piasku strumienie wylewa...
ADAM MICKIEWICZ
Zachwyci³a siê fio³kowa chmurka piêknoœci¹ rogatego ksiê¿yca na godzinê przed wschodem.
Rozpostar³a siê, ni to uwielbienie bezsilne przed srebrnym majestatem, w dole jego po³yskliwej bry³y.
Nie mo¿e odp³yn¹æ na wschód, nie mo¿e siê na zachód odczo³gaæ.
Dalekie niebo przybra³o kolor pomarañczy dojrzewaj¹cej w ogrodach Wschodu.
Jak owoc dojrzewaj¹cy, nasyca siê blaskiem s³oñca, które zmierza w te strony.
W g³êbinie jasnej nocy spoczywa w blasku miesiêcznym nieruchomy bór sosnowy.
A bór utkany jest z koron tak bujnych, jakby ¿ywi¹ce go pnie nie z bezdennych wyrasta³y
piasków, lecz z t³ustego i³u Na³êczowa.
Ani jedna ga³¹zka, ani jedna witka, ani jedna ig³a nie porusza siê, nie wzdryga, nie powiewa.
Zamilk³ teraz czujny kogut, tak têskni¹cy za s³oñcem wœród ptasiego rodu jak s³onecznik i heliotrop wœród roœlin.
Go³¹b- nakry³ ¿ó³t¹ Ÿrenicê b³on¹ powieki i przytuli³ œniade ³ono do ³ona go³êbicy.
£agodnie i niepostrze¿enie wygina siê po³udniowy brzeg pó³wyspu, przybieraj¹c w oddali
kszta³t g³owy i dziobu go³êbia.
Od tego dzioba ziemi biegnie w b³awe morze szlak ledwie dostrzegalny dla oka.
Tam w dali widnokr¹g zag³êbia siê we mg³ê fio³kow¹, a linia granatowa zaznacza, i¿ to morze bierze rozbrat z firmamentem i wydziela siê w mocarstwo swoje od powietrza bez granic.
Jasny pas piasku, pe³en blado¿ó³tych odcieni, jak wgiêta p³aza miecza wielkiego œciele siê na
dalekiej przestrzeni.
Na tym otwartym nadmorzu zabiegliwa fala z cicha tej nocy pracowa³a.
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Przynosi³a niestrudzenie i raz ko³o razu pó³kolistymi narêczami k³ad¹c w przeguby i wi¹zania, wœród rytmów niezmiennych, miota³a web³o, czyli kidzenê, czyli morsk¹ trawê, któr¹
z g³êbokich zatargów, z mulistych g³êbin wynios³a i na ten str¹d wydzieli³a.
Wielobarwna trawa nikle widnieje na bladym pobrze¿u, jakoby szlak kolorowy na delikatnym cia³eczku morskiej che³bi, czyli barwistej meduzy.
Wznios³o siê s³oñce z topielisk, ponad wszelkie s³owo piêkniejsze, rzucaj¹c radoœæ ¿ywota
w l¹dy i w morza.
Poczu³y nie znan¹ nam rozkosz ró¿e w ogrodzie i wyda³y w spazmach rozkwitu pachn¹ce
westchnienie.
Rozrywa siê lepka cieœnia ich p³atków, gdy po d³ugich deszczach spad³a na nie w ten czerwcowy poranek p³omienna sfera upa³u.
Niewidzialny kos, pustelnik, ukryty w zielonych ga³êziach sosny pochy³ej od wiatrów zachodu, która dlañ puszcz¹ jest macierzyst¹ i ojczyzn¹, wita s³oñce uwielbiaj¹cym poœwistem.
Karmazynowy kwiat begonii dŸwiga kielich swój spod piasku, którym go ch³oszcz¹ce wiatry
i nawalne deszcze przybi³y.
Wysuwa siê zza cienia sosny, istny ¿ebrak z mrocznej kruchty koœcio³a stukaj¹cy swymi kulami w poœpiechu na ³eb na szyjê, ¿eby zobaczyæ lœni¹ce ko³a karety, w której cesarz Indii
w majestacie swym szybko przeje¿d¿a.
Wznioœlejszy jest ponad wszelkie s³owo uwielbienia ten powrót s³oñca.
Wieczny jest i niezmienny, zawsze ten sam, a nigdy ani o jedne jotê, ani o jedne kreskê nie
mniej olœniewaj¹cy i budz¹cy zdumienie ni¿ przed nieskoñczonym czasu oceanem.
Sieje oto ob³oki py³u i zap³adnia dziewicze s³upki ¿yta na urodzajnej kêpie Oksywia.
Pogania ³awice wiosenne œledzi ku wodom na po³y s³odkim, zasilanym przez Wis³ê.
Wyciska lepkie soki z szyszek m³odocianych sosny. Otwiera wysmuk³e p¹ki nadmorskich
goŸdzików i wydostaje z nich strzêpiaste p³ateczki, najdelikatniejszymi kreskami ró¿u nikle
zabarwione.
Zbudzi³ ze snu ¿ó³tego motyla i kaza³ mu w ob³êdzie szczêœliwym polataæ nad szafirowymi
falami morskich przestworów.
Gruba chmura, która ca³unem ogarnê³a moj¹ duszê i ca³unem zas³oni³a moje oczy, odwinê³a
siê tego rana.
DŸwign¹³em g³owê spod ca³unu i podnios³em oczy na tê stronê ubog¹.
Uœmiechnê³y siê do mnie w³asnym uœmiechem mej duszy wy¿yny, bia³e zaspy piaszczyste,
blad¹ poroœniête wydmuszyc¹.
Rozeœmiejê siê jeszcze ze szczêœcia mej m³odoœci, od nadmiaru si³y oczu, z przepychu w³adzy mojej, która niegdyœ radoœniejsza bywa³a od promieni s³onecznych.
Wyszed³em ze zgnilizny i spoœród lataj¹cych b³ot miasta, gdzie miê ¿ycie trzyma - spomiêdzy kana³ów i kawa³ów, oszustw, dowcipów, biegów do mety dla pochwycenia pieniêdzy,
w³adzy i s³awy.
Widzê nareszcie cia³a ludzkie, z których opad³y stroje, szaty, szmaty i ga³gany.
Widzê nareszcie cia³a ludzkie w najpiêkniejszym ich stroju, w spaleniŸnie, szacie pe³nej powabu.
Zgorza³e od s³onecznego po¿aru, przejrzane przez s³oñce na wylot, zabarwi³y siê na rdzawo,
na rudo, na p³owo.
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Bia³e, wymok³o cia³o miejskie jest tu obmierz³e dla oczu, budz¹ce wstrêt jako œlina.
P³uca tu oddychaj¹ powietrzem, do którego nie dosiêga brud, kurz, py³ i lataj¹ca w nich zaraza.
Klatki piersiowe mê¿czyzn, ich karki, ¿ebra, uda, lêdŸwie, rêce i nogi pali niestrzymane s³oñce jakoby tysi¹c tysiêcy lamp kwarcowych.
Kobiety maj¹ tu nie tylko sad³o pokryte bia³¹ skór¹ i bezw³adne kszta³ty godne poœcieli i rozkoszy, lecz silne œciêgna, miêœnie sprê¿yste i koœci pe³ne mocy.
Nawet obmierzli, u³omni i szpetni nabieraj¹ tu wdziêku i kszta³tu.
Starzec siedemdziesiêcioletni wyszed³szy z b³êkitnej k¹pieli æwiczy gimnastycznie swe cia³o,
wyrzuca to rêce, to nogi, zgina wiekowy krêgos³up, czaszk¹ spalon¹ na czarno po³yskuje
woko³o zwyciê¿aj¹c niezwalczon¹ siwiznê.
Dzieci, ciemne lub rude od s³oñca i wiatru z po³udnia, jak anio³y igraj¹ w blasku odtr¹conym
przez falist¹ powierzchniê.
W bryzgach piany biegaj¹c bez przerwy, nosz¹ istn¹ aureolê œwietlist¹ dooko³a sprê¿ystych
swych cia³ek.
Morze wiekuiœcie ruchliwe podnieca energiê ich skoków, przeœcigów, poruszeñ i tañców wiatr wschodni popêdza je z miejsca na miejsce - a œwiat³o migaj¹ce na falach - œmiech nieskoñczonej radoœci w nich budzi.
Bawi¹ siê z olbrzymim potworem, który szpik ich koœci moc¹ ¿ycia nasyca, a ze krwi nasiona zarazy, ziarna œmierci wypêdza.
Chwytaj¹ go za gardziel drobnymi r¹czkami, a krople z³ota i srebra sypi¹ siê na wsze strony
z ich maleñkich paluszków.
Daleko, daleko w morze a¿ ku ³awicom podwodnym, na których zach³ysta siê fala, p³ywaczka wysunê³a siê m³oda.
Prawe i lewe jej ramiê na przemiany œwietlist¹ wodê roztr¹ca, a g³owa o urodzie wspania³ej
raz wraz melodyjnie, to w tê, to w tê stronê, jak w tañcu siê chyli.
Na podsypiskach tam, gdzie s³oñce najognistszym przypieka po¿arem, le¿¹ twarz¹ do blasku
ostrego nieruchome kad³uby nasycaj¹cych siê œwiat³em.
Tam, gdzie ju¿ ludzi nie ma, ³añcuch zachyleñ, bugajów i ostoi wgryza siê w podsypiska,
a szczodra, od piany czubata fala wodna nieskoñczenie w skok siê narzuca.
Palce nóg nie wg³êbiaj¹ siê i nie mog¹ odcisn¹æ na tym ciemnym boisku, a piêta nie wiêzgnie
w wych³ostanej i stwardnia³ej p³askoci.
Na nieskalanym, przymorskim chodniku pisz¹ wci¹¿ fale smugi dymne i sade.
Po milionkroæ muskaj¹ i g³adz¹ a dopasowuj¹ w formê doskona³ej p³aszczyzny piasek, ju¿
dawno-dawno zmielony na m¹kê.
Nad g³êbi¹ strony, czyli nad t¹ smug¹ przybrze¿n¹, sk¹d podplusk na str¹d wbiega, ciemna
lœni barwa.
Za ni¹ ci¹gn¹ siê zieleñce, smugi p³ycizn, pod którymi tkwi rewa i zalegaj¹ piaski zdradne.
Tam, z wielkich id¹c oddaleñ, z ciemnych bezkoñców, wa³y morza spotykaj¹ przeszkodê, wr¹
tedy, z³oszcz¹ siê, pieni¹.
Gdzieniegdzie na mojej drodze wi¹zka rudego web³a uderza w spojrzenie, kud³ata, œliska,
oœliniona i osypana b¹blami.
Wydar³o j¹ bujne morze moc¹ swoj¹ i w³adz¹, ostojê i przytu³ek igraj¹cych dorszów i storni, czy wydar³a przemoc¹ denna matnia krêcichy, rybackiego niewodu. Ani jeden kamyczek
nie wynosi siê z toni. Gdzieniegdzie u³amek sczernia³ego drzewa, korek lub szcz¹tek wê161

gla z cz³owieczego kêdyœ ogniska czerni siê z dala w blasku pobrze¿a jak resztka wstrêtnego brudu.
Morze otrz¹sem wewnêtrznej odrazy i womitem zewnêtrznym wyrzuci³o go z siebie.
Ostra we³na nieustannym zakosem podbija stare piaszczyste pok³ady, podrzyna niematerialnym swym cyrklem wypuk³e pó³wyspy i wklês³e zatoki.
Tu i tam ods³ania barwne ostrze, nik³ymi zdobione kolory, ubite dawno, uklepane warstwice.
Niestrudzony, jednostajny poszum morski przes¹cza siê w poprzek ciszy.
Lecz oto zniweczy³ go i roztr¹ci³ szelest pluszcz¹cy i œwiszcz¹cy.
Wysmuk³y, nagi m³odzieniec, o budowie efeba, wszystek br¹zowy, z twarz¹, w której tylko
bia³ka oczu b³yskaj¹, jednostajnymi skokami pla¿ê mija.
Kark jego jest prosty, ³opatki w ty³ podane, kêdzierzawa g³owa zadarta, rêce pod pachami
z³o¿one i zaciœniête d³onie.
Pierzchliwie pryska spod jego bystrych a rozros³ych stóp morskie rozpostarcie na str¹dach.
Zda siê, i¿ pierzaste skrzyd³a migaj¹ z prawej i z lewej strony u ka¿dej jego stopy miedzianej.
Zda siê, i¿ to skrzyd³opiêty Hermes z Olimpii ockn¹³ siê i przebiega wybrze¿em morza pó³nocy.
Ciemna postaæ w oczach oddala siê, mêtnieje, mg³¹ siê zawœci¹ga. Daleko w b³êkicie znika.
Na przymorskim chodniku, który stanowi wschodnie brzuœce przyrostów pó³wyspu, wci¹¿
linia z³otofalista wynika i przygasa.
Nie ma tam ju¿ ludzi.
Nareszcie - nie ma nikogo.
Bieli siê tylko w dalekim b³êkicie stado mew wiecuj¹cych.
Z³o¿one s¹ ich p³owe, smu¿k¹ bia³¹ oœnie¿one skrzyd³a i bia³e g³owy widniej¹ z dala na fali.
Z siod³atej barwy zwierzchniego p³aszcza swych piór podobne do morza w czas burzliwy barw¹ g³owy i spódnic naœladuj¹ piany pêdz¹ce na czubach ba³wanów.
Sp³oszone widokiem przychodnia, pierzchaj¹, wnet jednak zlatuj¹ bia³ymi piersiami we wzdête podrzuty ¿ywio³u i jak ³odzie cz³owiecze ponosiæ siê ka¿¹.
Jedna tylko, odbita od stada, wci¹¿ kr¹¿y.
W moj¹ stronê nawraca.
Unosi siê wy¿ej i ni¿ej, jak jastrz¹b ko³uje, leci w prawo i w lewo.
Jak strza³a wprost na mnie przypada z wyraŸnym zamiarem napaœci.
Widzê tu¿ nad sw¹ g³ow¹ rozpostarte jej skrzyd³a, dziób rozwarty, s³yszê krzyk chrapliwy
i dziki.
Gdybym kij swój podŸwign¹³, znalaz³ kamieñ, uderzy³ z ca³ej mocy ramienia, zabi³bym napastnicê.
Dostrzeg³a czy przeczu³a niewiadom¹ mi w³adz¹ ten zasób mej potêgi, ten impuls mojej woli,
bo krzyk jej sta³ siê ostry, z³owrogi, zaiste wojenny. Nie inaczej - wyzwa³a miê do boju!
- Czegó¿ ode mnie chcesz, skrzydlata? Com ci krzyw, œnie¿nopióra? Czy i ty w tej samotni,
na granicy wód i piasków, tylko prawa wojny za prawa uznajesz?
Krzyk rybitwy nie usta³, nie zni¿y³ siê, nie nacich³, lecz siê wzniós³ i dosiêgn¹³ granicy obrzydliwej rozpaczy. Zrozumia³em treœæ tych ptasich okrzyków. Zrozumia³em dok³adnie.
Poczytuje miê, widaæ, za kszta³t œmierci dwunogiej, która zmierza w kierunku jej gniazda.
Krok mój poczytuje za krok œmierci, który lada chwila zniweczy gniazdo, ukryte kêdyœ w zagaj ach charszczów i badylów tej strony, ukrêcone z kolczastych w³ókien miko³ajka.
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Wiem, dobrze wiem, co jest w krwionoœnym sercu, gdy dwunoga œmieræ zbli¿a siê do gniazda przytulonego do ziemi.
Wiem, dobrze wiem, co jest w rozwartych oczach, gdy spokojna, obojêtna, radosna przechadza siê w pobli¿u, na œcie¿ce prowadz¹cej do progu.
Mam w gardzieli ten sam krzyk, który siê spod twego serca wydziera, ptaku popielaty.
Ka¿dy odcieñ chrapliwy pamiêtam na widok przybli¿ania siê i na widok oddalenia.
Znam tak¿e odcieñ tego krzyku, gdy nie omija schronienia i, wpoœród tysi¹ca innych, do
mojego jedynie wybiera siê w odwiedziny, gdy - po tysi¹ckroæ przeklêta! - na moim nieszczêsnym sercu wszechmocy swojej próbuje.
- Ucisz siê, matko!
Nie ja to jestem kszta³tem œmierci twojej lub czyjejkolwiek, kogo a¿ do œmierci mi³ujesz.
Ja jestem jako i ty, jedynie ptak polotny, którego skrzyd³a burza z prawa i z lewa podbija.
Przez twoj¹ œwiêt¹ trwogê, przez twój krzyk ¿a³osnej mi³oœci niechaj bezpieczne bêdzie twe
gniazdo ma³e!
WyprowadŸ cichcem a nieobaczkiem przed zbójcami dzieci¹tka swoje miêdzy dwie b³êkitne
otch³anie, wy¿sz¹ i ni¿sz¹, miêdzy niebo i morze.
Niechaj szczêœliwie, wed³ug swojej natury, w rozkoszy bytowania wygn¹ sustawy i pióra
swych skrzyde³.
Niech najpotê¿niejszemu wichrowi sprzeciw postawi¹ i jako ¿agle zagrodz¹ drogê, ¿eby dziêki lekkiej przeponie ich kostek, œciêgien i piór sam musia³ je naszaæ a¿ pod lec¹ce ob³oki,
wywy¿szaæ, podnosiæ wzgórê, w promieniach s³oñca wiecznego.
Twórca dnia, wiekuisty i nigdy nie gasn¹cy ogieñ niebieski, doskona³y kr¹g ¿ywota, œwiatów
i bytów, z³ote s³oñce, stacza siê oto z niebosk³onu.
W szkar³at nabrzmia³ej kuli, niestrzymany dla oka, przemienia z³oto swojego krêgu, rozci¹ga
kulê w kszta³t wyd³u¿onego elipsoidu - i w wodach puckich, kêdyœ na prost królewskiego
Rzucewa, tonie w rozp³omienionym Ma³ego Morza obszarze.
Gdy na wybrze¿u, w gwarnym Sopocie, w piêknym Or³owie, w Gdyni, rozg³oœnej od ³oskotu
pracy, rozci¹ga siê ju¿ przedzmrok b³êkitu, gdy¿ s³oñce zasz³o tam ju¿ za lasy uroczego
wzgórz ³añcucha - na podsypiskach i dunach Helu wci¹¿ jeszcze trwa œwietlisty dzieñ, a¿ do
ostatniej chwili pogr¹¿enia siê w falach górnego krañca p³omiennej s³oñca korony.
Do tej ostatniej chwili w jego promieniach dzieci radosne skacz¹ na bia³ych pochylniach i w
pianach têgo wygrzanych.
Oczy wszystkich œmiertelnych z po¿egnalnym westchnieniem i z wewnêtrznym szeptem
uwielbienia zwracaj¹ siê w tej chwili ku odchodz¹cemu rozdawcy ¿ywota.
W ka¿dym oku objawia siê trójk¹t piêknoœci, wiecznie istniej¹cy i zaw¿dy ruchomy, przenoœny z miejsca na miejsce, stworzony przez linie nieskoñczenie d³ugie miêdzy Ÿrenic¹, miêdzy
s³oñcem ubywaj¹cym i lini¹ jego odbicia w morza drgaj¹cej powierzchni.
Na drgaj¹cej morza powierzchni wynika kresa ruchoma, której widok zale¿ny jest od ka¿dego kroku cz³owieka w prawo lub w lewo, istniej¹ca rzekomo na rozleg³ych wodach, a nie istniej¹ca po prawdzie.
Dok¹dkolwiek pójdzie i sk¹dkolwiek spojrzy - gdyby nawet obszed³ Wielkie i Ma³e Morze
woko³o, œciele siê przed nim o zachodniej godzinie na wsze strony, a¿eby mu pokazaæ najpiêkniejszy widok na ziemi: œlad s³oñca odchodz¹cego, który na morzu przygasa.
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Jak¿e wieloraka, jak nie naœladowana dla ¿adnej ze sztuk i dla ¿adnego z usi³owañ cz³owieka
jest z³otolita i srebrnolita, rubinowa i diamentowa wstêga na morzu!
Dla ka¿dego oka jest w³asna, dla ka¿dego oka gdzie indziej, jest wszêdzie, w istocie nigdzie
jej nie ma.
Igraj¹ce ryby skacz¹ w niej zataczaj¹c doko³a siebie krêgi i sypi¹c iskry z³ote, s¹ to bowiem
w tej chwili ryby z³ote, których nigdy nie by³o i nigdzie nie ma okrom wielkiego mocarstwa
cudownych baœni piastunek i okrom nieobesz³ego mocarstwa poezji.
Trójk¹tne skrzyd³a p³óciennych ¿aglów - klin na przedzie, wielki grot w œrodku, top¿agiel
w górze - przesuwaj¹ siê poprzez prêgê z³otolit¹ nabieraj¹c z³ota, srebra i drogich blasków
w bryty swoje i w zaœwiat czarodziejski, do mocarstwa baœni dzieciñstwa, do stolicy Cudogrodu z tych wód odp³ywaj¹.
Gardzina m³ody, bohater nieulêk³y ze œwietlistym oszczepem w d³oni, stoi przy drzewie masztu i œle oczom starym z daleka patrz¹cym po¿egnania na zawsze, na zawsze - nie-pojêty znak
dobranocny.
Zagas³o s³oñce w wód topieli.
Noc nadci¹ga.
Przepych szkar³atnej, cienkiej paw³oki œci¹ga ze siebie lœni¹ce morze.
Zagasa szkar³at, szafran, kolor nasturcji, zieleñ, b³êkit, niebieskoœæ i fiolet.
Zdmuchniêty zosta³ i zagaszony z³oty szlak drogi s³onecznej.
Smutek i przestrach, nie daj¹cy siê uj¹æ w wyraŸne s³owa ani nazwaæ po imieniu, przejmuje
tajemnym sposobem koœci i uciska serce cz³owieka.
Niepokój potr¹ca nerwy, gdy zagas³a z³ota œwiat³oœæ s³oneczna, a trójk¹t niewiadomy, samoœwiec¹cy, wyjêty jest ze Ÿrenicy.
To noc, siedlisko rozkoszy snu i okr¹g straszliwy bezsennoœci - gdzie ani robak nie umiera,
ani ogieñ nie gaœnie - daje znak o swym panowaniu.
Noc - dziedzina rozpasania siê cia³a i rozpêtania siê m¹k duszy, umocowanej i skrêpowanej
za dnia przez pamiêæ, któr¹ s³oñce ¿ywi i hoduje.
Noc - otch³añ samopoduszczeñ siê rozpusty i jaskinia bez³adnych marzeñ o wyjœciu poza
obrêby rozumu, o wy³amaniu zagród otaczaj¹cych naturê ludzk¹, o potêdze w³adzy przewy¿szaj¹cej moc bogów.
Noc nastaje na ziemi, gdzie panowa³ jasny syn s³oñca, zdrowy bo¿yc wcielony w ducha ludzkiego, wszystkowidz¹cy i wszechw³adn¹cy rozum.
Nad borem znieruchomia³ym i w g³êbokim pogr¹¿onym milczeniu, nad ³agodnym zachyleniem siê drzew, które tworzy ostatnie zakoñczenie pó³wyspu - zakrêt ukojenia - lœni pe³nia
ksiê¿ycowa.
Za tym pó³kolem uciszenia ³agodne morze w blasku miesiêcznym igra srebrnym falowaniem.
Sen g³êboki zst¹pi³ na ziemiê i na morzu panuje.
Zacich³y ptaki w boru, mocno trzymaj¹c siê swych ³o¿ysk snu zakrzywionymi szponami.
Zapewniê œpi¹ nawet ryby, ocieraj¹ce siê wielobarwnymi ³uskami i naje¿onymi skrzelami
o bujne, dziwaczne i fantastyczne krzewy wodorostów.
Nawet igranie morza z blaskiem ksiê¿yca nierzeczywiste jest i uroku pe³ne jak sen.
O œnie!
O niepojêta si³o odradzania nas do ¿ycia rzeczywistego i przeistaczania w inn¹ naturê!
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Nasycasz cia³o nowymi si³ami, a w tym samym czasie nosisz nas o setki i tysi¹ce mil od
miejsc, gdzie pow³oka nasza spoczywa.
Nosisz nas po przestworach i g³êbiach, czyni¹c z nas istoty inne, ni¿ jesteœmy na ziemi - lekkie, zwinne i lotne.
O œnie, tajemnicza potêgo!
Z ¿ebraka i bezdomnego w³óczêgi, za¿ywaj¹cego twardego wywczasu w przydro¿nym rowie,
czynisz króla o sercu radosnym, o myœli wspania³ej, o oku szczêœliwym na widok wiecznie
nowego ogrójca radoœci, gdy s³oñce powstaje.
Z króla pañstw, monarchij, ksiêstw, ziem i przestworów, gdzie s³oñce nigdy nie zachodzi,
czynisz nêdzarza najostatniejszego miêdzy ludŸmi, z którego oczu potoki ³ez nadaremnie
p³yn¹, skoro zasn¹æ nie móg³ w ci¹gu nocy nieskoñczonej.
O œnie!
O œwiecie radosnych krain i przygód nie do wiary!
Wracamy oto znowu z wypraw, z przechadzek, gdzieœmy widzieli doliny szczêœcia cichego,
anielskie oblicza i boskie wejrzenia - albo straszliwe piekie³ urwiska.
Wracamy na miejsce swoje w rzêdzie dwunogów i czworonogów, w oborze ¿ar³ocznoœci i trawienia, na metê walki o jad³o, legowisko i rozkosz mi³osn¹.
A byliœmy przed chwil¹ podobni wiatrom i blaskom, podobni bogom i bogobojni, dalecy od
siebie samych - albo byliœmy straszliwsi i obmierzlejsi dla siebie samych, ohydniejsi i bardziej przeklêci od szatanów.
Podobnie jak w morzu wzdyma siê wodny garb, podobnie jak wyci¹ga siê z oceanu ku ksiê¿ycowi dziób chciwy, a¿eby siê do niego zbli¿yæ - tak samo z istoty cz³owieka wiecznie ku
ksiê¿ycowi po nocy coœci wznosi siê i wyrywa.
Istniej¹ w nas tajemne i niepojête si³y snu zarazem i czuwania, somnambuliczne stany pokonywania w blasku miesiêcznym przeszkód nie do pokonania na pozór dla przyrody cz³owieczej, b³¹dzenia po szczytach spadzistoœci, po gzemsach budowli i wstêpowania z ³atwoœci¹
po pionowoœci œcian.
Istnieje w nas si³a marzeñ, na skutek blasku ksiê¿yca wyrywaj¹ca siê z naszej zdrowej natury, pragnienie dotarcia do innej strony, zatajonej i niewiadomej, skrytej w nas, czaj¹cej siê
poza miêso¿ernym i trawo¿ernym bytem, poza chuciami mê¿obójcy, zdrajcy i szpiega.
Porwani przez si³ê marzeñ obcujemy ze œwiêtym Franciszkiem, ze œwiêtym Aleksym i ze
œwiêtym Wojciechem.
Istnieje w nas si³a zachwytu, który ksiê¿yc œwiec¹cy nieci, ci¹gnie z nicoœci na zewn¹trz,
podnosi i wydobywa.
Dziêki temu zachwytowi wzdychamy i p³aczemy za œwiêtym naszym dzieciñstwem, odczuwaj¹c niepojêt¹ za czymœ ¿a³obê.
Dziêki temu zachwytowi odczuwamy niepomiern¹, bez powodu radoœæ, i¿ nie jesteœmy zwierzêtami i roœlinami, lecz ¿e duch w nas wolny przebywa, duch anio³a wtr¹conego do cielesnego wiêzienia.
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ROZDZIA£ 2
Czarna kula, wywieszona w skwarny dzieñ letni na poprzecznicy masztu semaforu obok morskiej latarni, postrach budzi na morzu.
Jaskrawa, czerwona latarnia, umieszczona w tej¿e kuli, gdy ciemna noc zapadnie nad l¹dami
œpi¹cymi, podwaja i potraja grozê ciszy.
Czujna latarnia zdaje siê oœwietlaæ po nocy czyhaj¹ce, zdyszane, zdradzieckie burzy oblicze.
O pewnej godzinie nocy daje siê s³yszeæ huk daleki.
Œwiszcz¹ce wiatry dopadaj¹ pó³wyspu i ze wszech stron obskakuj¹ wêg³y domów.
Wœród sp³oszonego szumu ga³êzi nisko zginaj¹ szorstkie czuby krzywych sosen.
Czarny las szarpie siê w mroku.
Deszcz ch³oszcze star¹ karpiówkê dachów zzielenia³ych.
Podmuchy zbiegano w bezkoñcach morza, napotkawszy okienka domostw przyczepionych do
piasku, nagle w nie t³uk¹ i bij¹ we drzwi na g³ucho zatarasowane.
Ciemna jutrznia ods³ania morze w pianach, skacz¹ce w furii na duny od d¿d¿u szare.
Daleki, zbrudzony horyzont zas³any jest jak gdyby wzburzon¹ kurniaw¹ œniegu.
Dzikie ba³wany nie tylko siê rozbijaj¹, lecz zaprawdê roztrzaskuj¹ o brzegi.
Zielone ich zawoje zwisaj¹ nad pó³cylindrycznymi wnêtrzami, przez nag³y ruch polerowanymi jak stal a migotliwymi jak ogieñ.
Wiatr zdziera z nich pianê strzelist¹ i miota j¹ na brzegi dalekie lub na morze szalone.
T³ocz¹ siê jedne na drugie plan istne zaspy, miazga wzburzona i szumi¹ca po pêkniêtych denegach.
D³ugie drogi wlok¹cej siê œliny od grzbietu do grzbietu wodnego znacz¹ podstêpne i ob³êdne
szlaki i œcie¿ki ¿eglarza.
Z dala pêdz¹ niby wzgórza ruchome - œcig³e zaspy ku l¹dom,
Na mieliznach podbrze¿nych w pó³ siê ³ami¹, przepêkaj¹ w swej mocy i niwecz¹ w swej sile.
W œmiechu pienistym wzgardliwego ¿ywio³u huœtaj¹ siê belki ciosane, tramy, ostro koñczone
paliszcza, pniaków korzenistych kad³uby, ga³êzie z kory obdarte, wyrwane sk¹dœ deski i rozszarpane gdzieœ szcz¹tki cz³owieczego klecenia.
Œwiszcz¹cy wiatr œmiga stronami i smaga wysoczyzny pó³wyspu.

Miêdzy Rozewiem a Sambi¹ zalega ten l¹d dziwny, mierzeja ponad stumetrowymi g³êbiami.
Sk¹d¿e siê tu wzi¹³ w czystych toniach, jak tu powsta³ - ni to przyl¹dek, ni wyspa, po milionkroæ przez wœciek³y ¿ywio³ zdobywany i po stokroæ szarpany na sztuki?
Tam, gdzie dziœ cichy sosnowy bór szumi, istnia³ pono - jak g³osz¹ klechdy uczonych - jakowyœ l¹d, w jakowymœ morzu pradawnym.
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Studnia w tym miejscu, sto z gór¹ metrów w g³êbokoœæ ziemi id¹ca, przecina piasku tylko
dwa metry, dalej do dziewiêædziesiêciu oœmiu metrów przewierca formacje dyluwium, a do
stu szeœciu metrów formacje kredowe.
Woda bij¹ca z wywierconego otworu - strzela w górê na dwa metry ponad poziomy powierzchni.
Kêdyœ tedy na l¹dzie dalekim, w jakimœ wy¿ynnym jeziorze ta woda ma Ÿród³o si³y swego
wytrysku.
Mówi¹ klechdy uczonych, i¿ ów osuch pierwotny pocz¹³ w czasie narastaæ i grubieæ, zanim
grobla pó³nocna poczê³a siê jako rewa podwodna.
Grobla pó³nocna - dzisiejsze, piaski i niziny Wielkiej Wsi i KuŸnicy i obok nich kotlinowe
g³êbie podmorskie - by³y ujœciem przedwiecznej rzeki-olbrzyma.
Szerok¹ paszcz¹ swoj¹ czy szeregiem strumieni w piaskach rytym - Wis³a tutaj uchodzi³a do
morza.
W prawieku, gdy lodowiec wspiera³ siê o po³udniowe Ba³tyku wybrze¿a, Wis³a p³ynê³a na
zachód szlakami Noteci, a¿eby w jedne rzekê splataæ siê z £ab¹.
W dzisiejszej jej delcie pod Gdañskiem sta³y jakoweœ wody zakis³e, olbrzymie zasi¹kla, jeziora
i b³ota, z których wody uchodzi³y na zachód, poza kêp¹ Oksywia, torfowiskiem Gdyni i Redy.
Gdy zaœ lodowiec zupe³nie a¿ do Skandynawii ust¹pi³, Wis³a przebi³a siê ku pó³nocy.
Wci¹gn¹wszy w siebie i zagarn¹wszy ze sob¹ zasoby olbrzymiego gdañskiego rozdo³u, z jezior, z b³ot, ze strumieni ciekn¹cych, od strony Laskowic, od Prabutów, od Dzierzgoni, sp³ynê³a ku pó³nocy.
Szerok¹ drog¹ swoj¹ pogarnê³a siê ku dawnemu rozdo³owi miêdzy dunami i kêpami, gdzie
dziœ rozpostarte le¿¹ torfowiska Chylonii, Cisowa i Rumii.
Poprzez teraŸniejsze Bruckie ¯u³awy, miêdzy Os³aninem i Rew¹ wlewa³a siê w ³o¿ysko le¿¹ce dziœ na dnie morza, gdzie torfy przysypane piachami spoczywaj¹ w g³êbinie trzydziestometrowej.
Kêdyœ miêdzy Wielk¹ Wsi¹ i KuŸnic¹ sz³a miêdzy szory g³êbokie, s³owiñskie.
Niezliczone jej potoki, ¿³obi¹ce drogi swoje skroœ gór i roz³ogów olbrzymiego kraiszcza,
wynosi³y w ci¹gu d³ugich stuleci, podczas pe³nowodnych wylewów i czasu wiosennych roztopów mu³y i piaski, kamienie przymarzniête do p³yn¹cej kry lodów, olbrzymie pnie drzewne
o trzymetrowej œrednicy, które do dziœ dnia le¿¹ w piaskach miêdzymorza, nie na jego ubogiej wychowane glebie, lecz przyniesione z bezbrze¿nej polskiej dziedziny.
Dwa wielkie skrzyd³a tego przedwiecznego Wis³y ³o¿yska nieznane s¹, albowiem w morzu
na zawsze zginê³y.
Jedno od Gdañska do Gdyni, drugie od Rewy do Wielkiej Wsi i KuŸnicy.
Obadwa poch³onê³o morze, które wiekuiœcie wynios³e kêpy ujada, a przyleg³e do nich niskie
l¹dy na dno swoje potr¹ca.
Widnieje tylko szlak ziemski miêdzy Gdyni¹ i Rew¹.
I dziœ jeszcze Wielkie Morze czatuje, a¿eby siê wedrzeæ na b³ota karwiñskie, torfy ich piaskami zasypaæ, a z wy¿yny Rozewia uczyniæ miêdzymorze, które by kszta³tem swoim g³owê
bawo³u tworzy³o, z dwoma - helskim i karwiñskim - rogami.
Z pracy Wis³y przedwiecznej, której d³ugoœci i wielkoœci nie podobna ogarn¹æ myœlami, powsta³y olbrzymie z³ogi mu³ów, piasków i kamieni, które morze zwyciêskie wdar³szy siê w te
obszary me³³o i wyrzuca³o za siebie.
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Przez wieki tworzy³o wa³ - zrazu podwodzia - p³ytk¹ rewê, szereg mielizn i haków - potem
groblê nadwodn¹, sta³¹ cienk¹ mierzejê, nieraz rozszarpan¹ w stu miejscach, która kêpê
dawn¹ Helu z kêp¹ Swarzewa z³¹czy³a.
Jak teraz przed zdumionymi oczyma wêdrowca odkrywaj¹ siê tajemnicze doliny, rozdo³y
w lasach pochowane, biegn¹ce ku zakis³emu i w posêpn¹ wilgoæ otulonemu ³o¿ysku, urocze
samotnie Starego Kacka, Witomina, Chwarzna, Chyloñskich Pustek i £ê¿yc - prawdziwie
z tatrzañskich regli tutaj przyniesione i w nadmorskim osadzone nadbrze¿u przez bo¿yszcze
z³udzenia - tak samo wielk¹ rzekê przesz³oœci wyraŸnie ukazuje nam w tych miejscach pamiêæ wyobraŸni.
Ukazuje nam j¹ zachwyt nasz - Prawis³ê - lechickiej ziemi pracownicê olbrzymi¹.
Puszcze niezbrodzone, pierwobory dla siebie samych rosn¹ce nad jej brzegami b³êkitniej¹
w oddali, zieleniej¹ w pobli¿u. Œni¹ nad jej urwiskami samotne œwiête dêby i samotne œwiête
lipy, wszczepione olbrzymimi korzeniami w ¿wiry i gliny, przez tajemnicze si³y lodowców
uzgarniane, w szczyty i zbocza gór Radiowa, Oksywia, Bia³orzeki i Dêbogórza.
Jak za dni naszych mewy bia³oczelne nad jej szerokim wodnym przestworem rytmem rwanym, w sposób niewys³owienie uroczy, miotaj¹ skrzyd³a d³ugie i wydaj¹ krzyk swój bojowy ongi tak samo.
Jak za dni naszych, tak samo drzewiej i zaw¿dy zagony ³ososi id¹ w przedwioœnia zgodnymi
i wiecznie nowymi pochody w górê jej pop³awów, z morza szumnego a¿ do podnó¿a gór tarzañskich, sk¹d jej zimne, przeczyste Ÿród³a bij¹.
Jak za dni naszych, skoro na Ma³ym Morzu i przy brzegach wysokich lody stopniej¹, a po³udniowy wiatr gor¹cym tchem powieje, tak samo ongi hufce ³ososi ci¹gnê³y z lodowato zimnych okrêgów polarnego oceanu ku s³odkowodym b³awej zatoki toniom.
Jak za dni naszych, tak samo wtedy pêdzi³a je w górê tajna potêga mi³osnej rozkoszy z modrych mórz w blade Wis³y rozlewisko.
Jak za dni naszych, tak samo drzewiej i zaw¿dy zastêpy ich sz³y uszykowane wed³ug odwiecznego porz¹dku,
Ci¹gnê³a i ci¹gnie zawsze na przedzie najwiêksza srebrno³uska i bezplamista samica o wielkich uzêbionych szczêkach i koœciach paszczy naje¿onych ostrymi kielcami.
Za przodownic¹ p³ynê³y i p³yn¹ jedna za drug¹ w odstêpach jak gdyby na cztery stopy cz³owiecze wymierzonych samice mniejszego wymiaru i m³odsze.
Za samicami p³ynê³y i p³yn¹ samce w odstêpach jakby na cztery stopy cz³owiecze odmierzonych.
Za samcami p³ynê³y i p³yn¹ m³ode w szyku porz¹dnym, przypominaj¹cym co do kszta³tu
klucz dzikich gêsi, gdy lec¹ z pó³nocy w po³udnie.
Skoro piêkna panowa³a pogoda, p³ynê³y wierzchem wiœlanego wartu z szumem, który ³udzi
ucho, jak gdyby nadejœcia burzy.
Skoro nad krajem przelatywa³y wichry, pochód grona ³ososi zapada³ na dno i w ciemnicy
wodnej ci¹gn¹³ w górê po trzy mile na godzinê.
Wówczas w ³o¿ysku starej Wis³y nie przera¿a³ ich tak jeszcze wysmuk³y napastnik i zdrajca.
Z czasem nauczy³y siê czujnoœci, bojaŸni i lêku wobec jego z³owieszczej postaci - wszystkich kszta³tów i kolorów, które z nim s¹ z³¹czone - barw bia³ych, czerwonych, jaskrawych oraz ostro¿noœci wobec wszelkich nieznanych ha³asów i dŸwiêków.
168

Skoro przebieg³y napastnik pocz¹³ stawiaæ jazy u brzegów, a w warcie rzeki drygawice, w których niejeden ród wêdrowny wygin¹³, przodownica nauczy³a siê poznawaæ wrogie sid³a i z³owieszcze zasadzki.
Napotkawszy je w swojej drodze, rzuca³a siê w skok, niemal w lot, i mknê³a jak b³yskawica.
Za ni¹ tym¿e szlakiem niewidnym, niemal lotem, szy³ wszystek szyk szybuj¹cy nad przeszkod¹.
Je¿eli zaœ zasadzka nie by³a do przebycia lub przerwania, przodownica w k³¹b zwija³a swe
cia³o i przeskakiwa³a pu³apki.
Zgina³a siê jak sprê¿yna przybli¿aj¹c wid³owat¹ p³etwê ogona a¿ do wystaj¹cej szczêki swej
paszczy, nagle rozprê¿a³a zwiniête ko³o swego d³ugiego kad³uba, z ca³¹ potêg¹ uderza³a bokiem o wodê i odbiwszy siê od jej powierzchni na piêæ i szeœæ stóp w górê, przeskakiwa³a
zaporê.
Za jej rozkazuj¹cym przyk³adem czyni³y to samo wszystkie osobniki zagonu, aby za chwilê
ustawiæ siê znowu w dawny agmen i z ogniem nies³abn¹cym gnaæ w swoj¹ stronê.
Skoro zasie dosiêg³y wód bystrych, zimnych a nieskalanych, przelewaj¹cych siê ponad dnem
¿wirowatym Bia³ego i Czarnego Dunajca, przodownica w towarzystwie kilku samców obiera³a miejsce na tar³o.
Zwróciwszy siê g³ow¹ w stronê polotu wód bystrych, tar³a siê brzuchem o chropawe dno rzeki, a¿eby ze siebie ikrê wycisn¹æ, która siê w ma³ym zag³êbieniu dennym gromadzi.
O to miejsce, o prawo i mo¿noœæ polania ikry swym mleczem, samce wiod¹ miêdzy sob¹ bitwy zawziête.
M³ode ³ososie sk³adaj¹ wczeœniej sw¹ ikrê, tote¿ wczeœniej wyhodowuje siê ich brzuchate
potomstwo.
Wczeœniej wykarmiaj¹ siê m³ode rody, w³asnym ¿ó³tkiem pas¹c i kszta³tuj¹c organy, serce
i nerwy.
M³ode, wysmuk³e ³ososie, z g³ow¹ spiczast¹ i grzbietem prêgowanym brunatno, w listopadzie
wracaj¹ do morza.
Stare tr¹ siê znacznie póŸniej i do morza wracaj¹ a¿ w grudniu.
Bêd¹c ze swojej natury istotami s³odkowodnymi, ci wieczni wiœlni oryle, zapêdzeni na s³ony
ocean, po którym góry lodowe ¿egluj¹ a niezmierzony wieloryb gejzery ze siebie wyrzuca wracaj¹ niezmiennie do dawnej ojczyzny ich rodu.
A w drodze swej ku wy¿ynom skalistym nie po¿ywiaj¹ siê niczym, lecz ³akn¹, schn¹ i niszczej¹.
Staj¹ siê jako strza³y, które w upodobaniu niepojêtym lec¹ do miejsca zarania swojego gatunku.
Znana im jest jakaœ postaæ furii mi³osnej, sza³u z têsknoty do œwiêtego Ÿród³a, które wypiastowa³o ich rodzaj w swej przezroczystej g³êbinie.
W g³odzie i szaleñstwie poprzez wieki zamierzch³e i czasy id¹ce drgaj¹ w Wiœle rzece te
¿ywotwórcze struny.
Po tych zboczach, pagórkach, polanach i piaskach, przyniesionych przez wody p³yn¹ce, przebiega³a szybka stopa cz³owieka, od znu¿enia bezsilna.
Mogi³a jego tu i tam le¿y na wzgórzu.
Rozlega³ siê nad szerok¹ wod¹ p³yn¹c¹ i budzi³ ³oskot echa w puszczy nad morzem jego
krzyk wydany w poœcigu i w g³odzie.
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£uk nagiêty jego d³oni¹ bolesn¹ miota³ upierzone strza³y w piêkne bia³e piersi morskiej mewy.
Zabija³ czajki, rybitwy, nury, burzyki, kormorany, kuligi i perkozy - str¹ca³ z niebios dzikie gêsi,
kaczki i piêkne kie³pie, wolne ³abêdzie, gdy w po³udniowe krainy z krain pó³nocy lecia³y.
Kamienny m³ot cz³owieka uderza³ w furii we w³ochat¹ pierœ zwierzêc¹.
Jak¿e brzmia³o imiê mi³osne, którym przyzywa³ z oddali towarzyszkê?.
Jak brzmia³o s³owo pieszczoty, wycmokane w stronê kolebki z wikliny?
Jakie nazwy nosi³y przedmioty i suma ich, widok tej ziemi - prawa i z³udy, których istnienia
nauczy³o go uczucie g³odu i uczucie honoru?
Si³a jego i zastêpuj¹ce si³ê oszustwo przewali³o siê poprzez si³ê niedŸwiedzia i tura, wilka
i ³osia.
O potomne mewy, o bezpamiêtne ptaki, które z wy¿yny swojej tyle widzicie!
Czy, takie same jak my ¿ywi¹c uczucie bolesnej a niewytrzebionej mi³oœci swego potomstwa
i gatunku, macie i inne nasze uczucia, przes¹dy i przywary?
Pamiêtacie ka¿da z osobna jako ród, jako zbiorowisko, a¿ do najdrobniejszego szczegó³u, a¿
do najl¿ejszego porozumienia, co czyni³ praojciec i pramatka przed niezliczonymi wiekami.
Macie jakoweœ niez³omne prawa rz¹dz¹ce pañstwem skrzydlatym.
Lecz czy macie jakiekolwiek wspomnienia? Tyle widzia³yœcie siedz¹c na swym dziedzictwie
przez wieki, na rewie miêdzy KuŸnic¹ i Rew¹, odk¹d siê z wód wychynê³a! Mo¿e podajecie
w swej mowie, w swym zbiorowym rozgwarze, w zgie³kliwym swym obmowisku, w wynurzeniach krzykliwych i nachalnych jakoweœ swoje klechdy i dzieje.
Mo¿e porozumiewacie siê swoim sposobem, tak jak ludzie swoim, o chytrych sposobach szubrawstwa, o sztukach czyhaj¹cych morderców, o nienasyconym ³aknieniu i nienasyconym pragnieniu wœród wiekuiœcie tych samych odg³osów morza œlisko i chrapliwie bij¹cego o nagie
te brzegi. Mo¿e wydajecie jedynie g³osy bezmyœlne jak drwal rozszczepiaj¹cy zrosty pniaka,
które siê nie poddaj¹ roz³¹czeniu, jak rataj m³óc¹cy grub¹ œció³kê snopów na klepisku, która
z k³osów nie chce ziarna wydawaæ.
A mo¿e widzicie coœ wiêcej ni¿ my, ludzie. Mo¿e widzicie nie tylko piaski wybrze¿a i morze
ochryple na piaskach szumi¹ce, zatoki i przyl¹dki barwiste, podobne z oddali do g³ów go³êbich i do cia³ meduz barwiœcie kraszonych?
Mo¿e wiecie coœ niewiadomego nikomu o cieniach, które czas po¿ar³ i wch³on¹³, a przesz³oœæ
zagrzeba³a w sobie?
Mo¿e widzicie jeszcze cia³a, które tu przechodzi³y wydaj¹c krzyk walki i pracy, mo¿e pamiêtacie ziemianki, osiedla, cha³upy z chrustu i miasta, miasta tak zatopione, i¿ ich nie widaæ
poprzez najczystsz¹ wodê, i tak zagrzebane, i¿ z nich zosta³ nad w¹do³ami gruzu tylko badyl
wysmuk³ego ostu o kwiecie bladoró¿owym, ró¿a dzika i kêpa szarej mietlicy, która siê za
wiatrem pochyla?
Nie odpowiecie nam nigdy, gdy¿ niezrozumia³a jest wasza mowa, spiskuj¹ca wieczyœcie przeciwko podstêpowi zabójców.
Mowa wasza skazana jest przede wszystkim na wyra¿anie spraw g³odu, mi³oœci, ucieczki i napaœci.
To my, wêdrowcy ziemi, którzy ju¿ nie zabijamy, którzy potêpiamy œmieræ wszelk¹, którzy
uwielbiamy wieczne ¿ycie w jego prawdzie i w jego z³udzie, skazani jesteœmy za wszystkie
twory ziemi na pamiêtanie o wszystkim.
Lecz ptaki niebios i ziemi bardziej, g³êbiej, szczerzej i piêkniej od nas uwielbiaj¹ piêknoœæ
i wolnoœæ istnienia.
170

Wznieœmy siê z naszych podziemnych nor, z kana³ów, jam, piwnic, z zatêch³ych domów
i stañmy siê w uwielbieniu wolnoœci i piêknoœci istnienia do wolnych i piêknych ptaków podobni!
Uwielbiajmy po spo³u z nimi piêknoœæ wiekuist¹, minion¹ i dzisiaj ¿yw¹.
Uwielbiajmy pochody s³oñca nad l¹dami, które s¹, i nad rzekami, których ju¿ nie ma - wschody i zachody, wznioœlejsze w swym czarodziejstwie ponad œpiew ptasi i ponad s³owo cz³owieka - nawroty wieczne a nigdy nie ulegaj¹ce odmianie.
Uwielbiajmy zawsze na nowo niespodziewane a wieczyœcie nawracaj¹ce siê o swej godzinie
wêdrówki ksiê¿yca w nocnych niebiosach wed³ug odwiecznych, niez³omnych, œwiêtych zakonów, wœród olœnionych przezeñ ob³oków, których po³yski i cieñ zachwycaj¹ po wszystkie
czasy duszê cz³owieka.
Wznieœmy siê w radoœci naszej ponad utwierdzenie, w przestwór elementów i nad niezmierzone bezgranicza morza.

Mierzeja prastarej Wis³y, a póŸniej, gdy morze ujœcie jej zatopi³o i w sobie poch³onê³o - miêdzymorze - w¹ska grobla miêdzy wysp¹ Helu i kêp¹ Swarzewa, przybra³a w ci¹gu czasów
kszta³t miecza o potê¿nej rêkojeœci, strzelistej, w¹skiej i niezmiernie d³ugiej klingi nasadzie,
która ku swemu koñcowi rozszerza siê i rozrasta na podobieñstwo „ma³odobrego” miecza
katowskiego.
To podobieñstwo zwiêksza jeszcze wyciêcie po³udniowe zatoki miêdzy przyl¹dkiem Starego
Helu i ostatecznym cyplem pó³wyspu.
Brzuœce miecza zwrócone jest w pe³ne morze. Brzuœce to, które mo¿na nazwaæ ostrzem, gdy¿
narastaj¹c bez przerwy, wci¹¿ siê niejako naostrz¹ snadziznami na po³y widocznymi, szeregiem niskich p³ycizn, nad którymi zielenice szumi¹.
Brzuœce to jest go³e, nagie, œnie¿nie bia³e od piasków najsubtelniejszych, stalowoniebieskawe od fali wiecznie ¿ywej, na p³ask po tym ostrzu chodz¹cej, stalowozielonkawe od ³anów
wydmuszycy, jasnozielone od porostów sosnowych, od kar³owatej puszczy zarastaj¹cej zaspy-doliny.
Trzy równoleg³e rewy zalegaj¹ wzd³u¿ ostrza od strony Morza S³owiñców.
Pierwsza - osuch - na czterdzieœci kroków od brzegu a na dwie stopy pod wod¹ - druga na
sto piêædziesi¹t kroków od brzegu w g³êbokoœci siedmiu stóp pod powierzchni¹ - trzecia o sto
piêædziesi¹t kroków dalej za tamt¹, w g³êbokoœci dwudziestu stóp pod wod¹.
Zachodnia i po³udniowa po³aæ l¹du, ziemia stara - insula Helae - ma kolor g³êbokiej, zielonoœci, gdy¿ j¹ od niepamiêtnych lat porasta bór na wielkiej przestrzeni, wyd³u¿aj¹cy siê na
kilkadziesi¹t kilometrów.
Œrodek, pó³nocne i wschodnie po³acie zadrzewione s¹ m³od¹ soœnin¹, sadzon¹ dawniej
w kwadratach os³ony.
W m³odym swoim wieku i rozroœcie ten przysz³y las przypomina do z³udzenia tatrzañsk¹
kosodrzewinê.
Kosówka Helu, tam i sam w pieñ ju¿ przechodz¹c, przybiera kszta³t przedziwnie wykrêtny,
fantastyczny, pochy³y, rozwidlony.
Na piasku, przysypanym warstw¹ igie³, które wiatr po œliskich i okr¹g³ych powierzchniach
rozmiata, pokazuje siê pierwszy porost, futro mchu szedziwego.
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Rozsiad³e zwartymi kêpami te istne liszaje ziemi przybieraj¹ barwê piasku zmoczonego od
deszczu.
Ta odzie¿ ziemi bezp³odnej, niemal pozbawiona korzeni, oddziela siê odeñ bez trudu, odpada
za najl¿ejszym potr¹ceniem.
Sosenki plenne, których krzywe, boczne ga³êzie usch³y ju¿ i odpad³y, obwieszone s¹ równie¿
mchami suchymi, mnóstwem zeschniêtych chrapeciów i nie str¹conych jeszcze igie³.
Wszystek ten zasób wyschniêty wichry wnet zedr¹ i po ko¿uchu mchów poroznosz¹, a¿eby
z czasem utworzyæ now¹ próchniej¹c¹ warstwicê.
Zatrzyma siê w niej kropla wilgoci i wystrzeli trawka najpierwsza.
W zag³êbieniach i do³kach wychynie rdzawa mietliczka, wybij¹ siê z³ote g³ówki ostromlecza,
skabioza polna o kolorze morza w dzieñ wietrzny.
Na grubych pok³adach igie³ zapachnie wonny miodownik i dziewica rzadko spotykana, pani
tych stron - koniczyna.
W mokrych jamach, w g³êbiach zakis³ych, gdzie woda d³ugo siê trzyma, wystrzela szorstkie sitowie.
Postaæ zasp piasku, które ten ca³y kraj utworzy³y, odzwierciadla w sobie niesta³oœæ, zmiennoœæ i dowolnoœæ morskiej fali, która je ze siebie wyrzuci³a.
Jedne z tych wy¿yn ci¹gn¹ siê nad brzegami wschodnimi, tworz¹c ³añcuch niesta³y fal piasku
tak du¿ych jak Bocianiec albo Szwedzkie Góry - inne tworz¹ dowolne kwadraty i trójk¹ty
rozdo³ów otoczonych nieregularnymi kopcami.
Strome duny piaszczyste wyskakuj¹ znienacka w œrodku najszerszego roz³ogu, gdzie ju¿ sosny olbrzymie stoj¹ u ich podnó¿a.
Te wzgórza zbyt wysmuk³e, o zboczach zbyt stromych, do których roœlinnoœæ przyczepiæ siê
nie mo¿e, skoro mchy pierwotne osun¹æ siê musz¹, a suche ig³y zmiecione zosta³y - zsypuj¹
siê i spychaj¹ w s¹siednie rozdo³y, i p³yn¹ przed siebie such¹ rzek¹ piaszczyst¹.
Czêsto wêdruj¹ca rzeka piasku zasypuje wielkie drzewo sosnowe na wysokoœæ dwu i trzech
metrów od podstawy.
Sosna zasypana nie umiera, lecz szuka korzeniami nowej warstwy ¿ywotnej, która siê na nowej powierzchni wytwarza.
Zapuszcza w now¹ dunê swe wzniesione korzenie.
Lecz nowa nadchodzi ³awica i znowu przywala suchym piaskiem jej ¿ywe, zielone ga³êzie.
Skoro pozostawiony dla stóp ludzkich szlak w lesie ig³y smolne przysypi¹, wnet staje siê on
pos³usznie twardym i równym chodnikiem.
Z prawej i lewej strony przybiegaj¹ do tego wolnego przesmyka wrzosy tak gêste i rozros³e,
i¿ stanowi¹ niezbrodzone zagaja.
Nigdy pilny ogrodnik nie zdo³a tak wycyrklowaæ swej œcie¿ki w kwietniku, jak to czyni¹ nadobne wrzosy na Helu oraz pokrewne im wrzosowiec, rodz¹ce tylko tutaj swoje czarne jagody.
Œcie¿ka otulona kêpami k³êbi¹cymi siê nad ni¹, równa wszêdy i wszêdy jednaka, biegnie
w dal, w coraz inne, coraz odmienne pustkowie.
Przemierza kilkadziesi¹t kilometrów b³ogos³awionej samotni któr¹ tylko czasami z³otolita
sarna zak³óci, a sikorka sosnówka nieœmia³ym œwistem przeszyje.

Dok¹dkolwiek ponios¹ miê nogi od nadbrze¿nych zasp piasku, wszêdzie zastêpuj¹ mi drogê
kopulaste wydmy szare.
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Przewiduj¹cy umys³ niemiecki i pracowite rêce niemieckie zalesi³y je sadz¹c ma³e drzewka
sosnowe.
A¿eby wiatr nie zdmuchn¹³ bezsilnych sadzonek po spo³u z lotn¹ i sypk¹ samej wydmy powierzchni¹, przewiduj¹ce rêce ogrodzi³y ka¿de pólko kwadratem ko³ków gêsto bitych.
Tam i sam widaæ jeszcze próchno kwadratów ogrodzenia.
Gdzie indziej samo próchno wiatr po okolicy rozrzuci³.
Na miejscu ma³ych sadzonek las siê puœci³ wspania³y.
Wilgoæ podspodnia, któr¹ piaski przechowuj¹ w sobie i trzymaj¹ d³ugo niczym g¹bka, ¿ywi
zieleñ igie³ i szyszek, hoduje olchy i brzozy, karmi buki i lipy.
Ogromne pnie i strzeliste konary starych sosen, pochy³e w stronê wschodu, koloru miedzi czy
z³ota starego, koloru cia³ ludzkich spalonych nad morzem od wichru i s³oñca, przerzynaj¹
olbrzymie rozlewisko zieleni.
Tu i tam z morza jednolitej zieleni wydzielaj¹ siê kud³ate i rozwiane brzóz czuby.
Stary, nienapatrzony helski lesie!
W letni, cichy poranek i w pogodne letnie odwieczerze jak¿e jesteœ przychylny dla znu¿onego wêdrowca!
Zapach ¿ywiczny wylewa siê z twojej g³êbi, a niezliczone twe korony chroni¹ wnêtrze od
wichru.
Najsro¿szy orkan - ost czy west, Siewierz czy zyda - bij¹cy w wybrze¿a i roznosz¹cy huk
morski po ca³ym tym kraju, do twojej g³êbi nie dotrze.
Zaroœniête traw¹ i zasypane ig³ami drogi twoje prowadz¹ w ostoje coraz bardziej zaciszne,
w spokojnoœæ zupe³n¹ i w samo sedno pustkowia.
Wci¹¿ nowa rozsuwa siê przed oczyma ziemia morska, garbata od dun i kopców piaszczystych, przestrzeñ zaœwiatowa, melancholii pe³ne siedlisko milczenia.
Z potê¿nego pnia sosny, skoro tylko wydosta³ siê z zaspy piaszczystej na zachodnim przyl¹dku, wyrastaj¹ tu¿ przyziemne konary.
Wystrzelaj¹ równolegle do ziemi albo z góry w pa³¹k wygiête kieruj¹ siê ku niej.
Œciel¹ siê grubymi ramiony o kolorze miodu ¿ó³tego po miale zszarza³ym i do zimnej powierzchni siê tul¹.
Odbieg³szy zaœ kilka kroków od œniata, wszczepiaj¹ siê w zwiewn¹ górê, nakrywaj¹ omszonymi piaskami, znikaj¹c w nich do znaku.
Dopiero dalej z nag³a wystrzelaj¹ spod ziemi koron¹ niezliczonych, bujnie zielonych ga³êzi.
Z tych podziemnych konarów wyrasta pl¹tanina krzywych gnatów, istnych postronków, ¿ó³tych lin i koœlawych zawitek.
Zachodz¹c pod siê i opasuj¹c jedna drug¹, przeplataj¹c siê w ukos skutecznymi podchwyty,
zadzierzgaj¹c nierozerwalne pêtlice i sup³aj¹c grube wêz³y, planowy ów zespó³ ga³êzi opiera
siê zachodniemu wichrowi.
Srogi i nigdy nie wyczerpany w swojej sile wiatr zachodni zdziera mchy szare i zielone, odmiata z³ogi igie³, odgarnia i przepêdza warstwy piasku i obna¿a niezmiernie daleko rozpostarte czarne wê¿owisko potê¿nych korzeni.
Korzenie ocapiaj¹ kopiec wydmy w poszukiwaniu wci¹¿ nowej, wilgotnej warstwicy.
Srogi i nigdy nie wyczerpany w swojej sile wiatr zachodni pochyla na wschód pnie wszystkie
i w tamte stronê ka¿e siê zginaæ ga³êziom.
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W tamte stronê zwracaj¹ siê zielone korony, osypane szyszek m³odocianych niezliczon¹ iloœci¹.
Za wa³em piaszczystym, który morze wygarnê³o ze siebie i usypa³o na brzegu w niezbadanych swych zamys³ach, czaj¹ siê pnie koœlawe, garbate, skrêcone.
Przysiad³szy, niczym ludzie strudzeni, ubodzy, œcigam przez prawo okrutne, straszliwe
i wieczne, za œcian¹ przychyln¹ ¿yj¹ cichcem, ukradkiem, pokornie.
Rosn¹ wszerz i na poprzek, gn¹ siê w g³¹b, le¿¹ w piasku, unikaj¹c wychylenia siê koron
ponad grzebieñ zas³ony.
Rozpoœcieraj¹ siê po ziemi w pa³¹k skulone i sun¹ w dal po kryjomu.
Wypuszczaj¹ d³ugie liny ga³êzi, niepomiernie rozleg³e œciel¹ wici obwieszone zieleni¹ przyziemn¹ i czubatymi szyszkami.
Zielone kêpy igie³ szarpane od wiatru rozmiataj¹ pod sob¹ piasek duny i ¿³obi¹ wyg³adzone ³o¿ysko.
W miarê igie³ rozrostu i w miarê przybywania ciê¿aru same zapadaj¹ w ów do³ek, wygrzebany samochc¹c.
Zanurzaj¹ siê w grobie-ko³ysce, któr¹ same pod przymusem ¿³obi³y.
Wicher pomaga w tym dziele.
Zsypuje do tego schroniska stare ig³y uschniête, po¿ywne, gdzie indziej zdarte z wierzcho³ków, tu³aj¹ce siê po g³adkich pochylniach szyszki suche, wa³eczki ga³êzi spróchnia³ych, mchy
wêdrowne, wiórki kory.
W zakamarku gromadzi siê po¿ywienie, omasta i wilgoæ, z których wystrzela pierwsza kêpka
trawki kostropatej o kolorze zdziebe³ek, podobnym do piasku i o kolorze wiechy, podobnym
do morza siwizny.
Nowy przybysz do nadmorskiej krainy ko³ysze siê i pochyla ku wschodowi, jakby by³ wizerunkiem i wskaŸnikiem drogi wichru dm¹cego z zachodu.
Za piaszczystymi wydmami, gnane przez wicher zachodni, wre, w prysk siê samorzuca i huczy Ma³ego Morza bujowisko.
Od brzegów na po³y widnych przybiegaj¹c, które w dalekich pianach siê kurz¹, a gin¹ kêdyœ
w stalowej zarazem i rudej ruchawie, gnaj¹ w kierunku helskiego utwierdzenia ciemnozielone przewa³y, bia³ymi gêsiami piany gêsto nasadzone.
Trafiaj¹c na mielizny podwodzia i na spychy suche zwara ba³wanów wzmaga siê w swej sile,
roœnie w bry³y strzeliste i zwija siê w k³êby podsiêwodne.
Z hukiem pêkaj¹ rolingi, uderzaj¹c o wzniesienia wiszarów.
Strzêpiate ich piany zlatuj¹ z grzbietów kipieli na wyœlizgane ³awic obna¿enia.
Sycz¹cym rozsnuwaniem œliskich zalotów i postrzêpionych wybiegów nasycaj¹ podsypiska.
Piaski wybrze¿a, przepojone ju¿ pian¹, przyjmuj¹ falê za fal¹ i nieskoñczenie ka¿d¹ odtr¹caj¹.
Najdrobniejszy piasku kamyczek, najmniej widoczne ziarenko, najmniej dostrzegalny py³ek
znajduje swoje ³o¿ysko, uk³ada siê w jamce swojej i na wieki w niej pozostaje.
Grzmi¹ce upadki zielonego podplusku raz wraz ubijaj¹ powierzchniê, a¿ siê stanie nieskaziteln¹ pochylni¹, zaokr¹glon¹ u góry, tward¹ w sobie i bez ochyby wyg³adzon¹.
Z ³ona wód wydana zosta³a ta w¹ska i strzelista ziemia.
Morze rzuci³o j¹ nag¹, bia³¹ od rozleg³ych wzgórz i niw piasku, nie odzian¹ ani jednym liœciem, nie os³onion¹ ani jednym cieniem, na hodowanie s³oñcu, wiatrom i deszczom.
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Lecz morze pamiêta³o i pamiêta o podrzutku, wci¹¿ go tajemnie podsyca i wspiera niczym
dziecko rosn¹ce.
¯ywio³em swym przejrzystym a niezmiennie wzburzonym okrywa³o niegdyœ najwy¿sze jego
wzniesienia.
W jego nieustaj¹cym pracowisku ot³uczone zosta³y, og³adzone w kszta³t kulisty i pod³ugowaty, wyœlizgane w tysi¹cznych podrzutach g³azy opok, przyniesione z okolic dalekich.
W ci¹gu niezmiernej d³ugoœci dni i nocy z³omy granitów tatrzañskich, kwarców, piaskowców
i zlepieñców me³³y siê poœród biegów i nawrotów nawa³nicy na okruchy, na ¿wir i na piasek.
Od pogranicza do pogranicza epok trwaj¹ prace rozszarpuj¹ce obszary Rozewia, Swarzewa,
Oksywia, Kamieñca, Radiowa, Or³owa.
Niszczej¹ góry-doliny, których ju¿ œladu nie ma, przyczó³ki wynios³e, spiêtrzone ponad, czterdziestometrowymi Ba³tyku g³êbiami.
Gdzie wystaj¹ z³omy wielkie z rad³owskiej mielizny, gdzie we³ny siê pieni¹ nad oksywskim
zburzyszczem i gdzie siê ci¹gnie ma³a g³êbia karwiñska, usiana potê¿nymi g³azami, ongi
œmia³y siê w s³oñcu wynios³e czo³a ziemi, z których jeno zosta³y nazwy g³uche, z normandzkiego napastnika mowy wyjête, by o formie ich œwiadczyæ.
Morze z nich inne utworzy³o postaci - p³askie, rozci¹gniête u podnó¿a wydmuchów, œnie¿yœcie bia³e, nasycone s³oñcem i sol¹ - mielizny na ostrzu pó³nocnym i wschodnim a spychy na
po³udniowej i zachodniej p³azie miecza helskiego.
Dla pe³nienia tej pracy morze przeznaczy³o dwie si³y wy³¹czne, dwa morskie pr¹dy, dwie rzeki w morzu pracuj¹ce dla Helu.
Jeden z tych goñców, zd¹¿aj¹cy z zachodu ku wschodowi, wprawiany jest do biegu przez
wiatry z zachodu, które niemal po³owê dni roku wype³niaj¹ swym czynem.
Od przyl¹dka Rozewia pêdzi w odleg³oœci jednego kilometra wzd³u¿ helskiego wybrze¿a,
¿³obi¹c g³êbokie w dnie ³o¿ysko, które siê za zielenicami przybrze¿nymi nag³ym uskokiem
dna podwodnego i czarn¹ barw¹ powierzchni zaznacza.
Przy ostatnim przyl¹dku po³udniowym ca³oœci miêdzymorza, przy dziobie go³êbia, szor zachodni znika w zatoce.
Przebiwszy siê przez ni¹, przemkn¹wszy wskroœ jej g³êbin, zjawia siê przy wiœlanej mierzei.
Wzd³u¿ tej mierzei posuwa siê a¿ do Sambii i tam siê na wschód wykrêca.
Pr¹d zachodni przynosi na pó³nocne i wschodnie mielizny pó³wyspu piaski doskonale zmielone, g³adko otoczone ¿wiry i okruchy ¿ywota morskiego.
W g³êbi swojej niesie sól do l¹du helskiego.
Przy wietrze z pó³nocno-zachodu wnosi do Gdañskiej Zatoki szybkie swoje wody pr¹d inny,
pr¹d wschodni.
Od l¹dów sambijskich zd¹¿a on wzd³u¿ mierzei wiœlanej i ³¹czy siê z postrachem ryb s³onomorskich, z bia³¹ wod¹ wiœlan¹, wypadaj¹c¹ z paszczy Leniwki.
Pr¹d ten przemierza obszary Sopotu, Radiowa, Gdyni, Oksywia, wykrêca siê przed Puck¹
Zatok¹ i mknie wzd³u¿ Czajczej Rewy, która miêdzy KuŸnic¹ i Rew¹ Ma³e Morze przecina.
Pr¹d wschodni, przynosz¹cy do Gdañskiej Zatoki olbrzymie masy namu³ów i piasków, tnie
w wysokie brzegi miêdzy Sopotem i Oksywiem, a pod tym samym k¹tem odbity, sk³ada przewa¿n¹ czêœæ swych darów powy¿ej KuŸnicy, na wysokim helskim wybrze¿u.
Potem mknie wzd³u¿ miêdzymorza, zostawiaj¹c na jego po³udniowych wybrze¿ach grube z³o¿a na po³y zmielonych kamieni, mu³y znacznie od zachodnich t³uœciejsze, piaski nie tak sypkie i wiêksz¹ ni¿ z pe³nego morza wodorostów obfitoœæ.
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Ta masa wodna, nieraz podnosz¹ca poziom Wiku o jeden metr ponad równiê Puckiej Zatoki,
spotyka siê przy dziobie go³êbia z silnym pr¹dem zachodnim.
Obadwa mocuj¹ siê tutaj na si³ê i z dwu stron wyrzucaj¹ swe ¿wiry i piaski.
Powstaje w miejscu ich spotkania nik³y, najostatniejszy podwodny przyl¹dek, ³awica ruchoma, która siê to w tê, to w tê stronê zawija niczym czapki frygijskiej górne zakoñczenie.
Wewn¹trz tej to zawitki tworzy siê maleñka zatoka, w której wir nieustanny œwidruje g³êbinê.
Tu¿ za zmienn¹ i kapryœn¹ czapki frygijskiej zawitk¹ czatuje czarna, na piêædziesi¹t metrów
uskokiem spadaj¹ca g³êbina.
Obiedwie morskie rzeki, zachodnia i wschodnia, pêdz¹ce w nieustannym poœcigu wzd³u¿
obudwu brzegów Helu, usi³uj¹ powiêkszyæ niezmiernie jego rozmiar i szeœædziesiêciometrow¹ g³êbinê gdañskiego jeziora do szczêtu zasypaæ.
Przed wiekami ¿eglarz na morzu zb³¹kany, spogl¹daj¹cy wci¹¿ w niebo, a¿eby szukaæ wskazówek zwiastuj¹cych koniec burzy, nadejœcie pogody i znaki kierunku tej strony, w któr¹ mu
d¹¿yæ wypad³o, spostrzega³, i¿ istnieje wspó³zale¿noœæ przyp³ywu i odp³ywu oceanu od ruchów wielkich œwiate³ niebieskich - od ksiê¿yca i s³oñca.
Rybak trudz¹cy siê w swej ³odzi oko³o rzeŸby wybrze¿a widzia³, i¿ powrót ka¿dego nastêpnego przyp³ywu odpowiada niezmiennie przejœciu ksiê¿yca przez tê sam¹ liniê na niebie, naznaczon¹ myœlami i oczyma.
Patrz¹c na przemiany piêknej nocnej pochodni - zjawienie siê na nowiu, jaœnienie w kwadrze, przepych pe³ni i dogasanie w odejœciu - obadwaj spostrzegli, ¿e i przyp³yw zmienia siê
regularnie, zyskuje na sile, staje siê bujnym i zuchwa³ym, a¿eby póŸniej stopniowo siê uspokajaæ, z dnia na dzieñ skracaæ i cofaæ swe wypady w miarê zbli¿ania siê granicy ksiê¿ycowego miesi¹ca.
Wêdrowcy w pustkowiach oceanu zb³¹kani dostrzegli, i¿ wiosenne i jesienne porównanie dnia
z noc¹ - okresy syzygiów - by³y zawsze sprzê¿one z potê¿nymi wylewami przyp³ywów.
Skandynawskie bo¿yszcze si³ powietrznych - Thor wszechpotê¿ny - rogiem swym, który zanurza w g³êbokoœci oceanu, podnosi ¿ywio³, a boskim tchem zni¿a go znowu na przemiany.
Potê¿niejsi w m¹droœci swej od bogów - Kepler i Descartes, Newton i Laplace wyœwietlili, w jaki to sposób przyci¹ganie s³oñca i ksiê¿yca wywiera wp³yw na ruchliwe morza powierzchnie.
Mówi legenda ich, i¿ w przestworach oceanu pêdz¹ dwie fale, wydŸwigniête przez ksiê¿yc
i s³oñce.
Dwa wielkie ba³wany, zrazu samoistne, a wnet w tê sam¹ jednoœæ i masê z³¹czone, nie rozstaj¹ siê ze sob¹ w biegu dooko³a globu, ze wschodu d¹¿¹c na zachód, czyli wbrew ruchowi
ziemskiego koliska.
Nów ksiê¿yca, w tym samym do nas tkwi¹cy kierunku co s³oñce, dŸwiga z oceanu dwie fale
i tworzy przyp³yw wód ¿ywych, czyli syzygiów, czyli z³oœliwy, czyli zzielenia³y.
Wielkie wy¿yny stromych ska³ doznaj¹ napaœci wód, a dalekie p³askie okolice staj¹ siê dnem
oceanu.
Podczas pe³ni, gdy tarcza nocnej Seleny, ca³kowicie oœwietlona, znajdzie siê wzglêdem s³oñca na zupe³nie przeciwleg³ym biegunie, powstaje równie¿ przyp³yw syzygialny, skoro dzia³anie dwu niebieskich cia³ z dwu stron globu sprawuje jego podŸwignienie.
Znaj¹c drogê ziemi w przestworach, badacze niebios i badacze ziemi mog¹ jak bogowie przewidzieæ przysz³e wahania siê fal, mog¹ wyrysowaæ drogê ich, krzyw¹ dla przysz³ych wieków,
które kiedyœ nadp³yn¹.
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Lecz wichry, zawsze niesta³e, i zmieniaj¹ca siê nierównoœæ dna w g³êbi morza - pl¹cze ich
boski rachunek.
Sk¹d¿e siê bierze pr¹d zachodni, rzeka sta³a w wielkim Morzu Ba³tyckim, szor przebiegaj¹cy
wzd³u¿ helskiego wybrze¿a?
Czy tylko wiatry zachodnie wp³ywaj¹ na jego powstanie?
Wszak be³ta masy wód s³odkich, przez wielkie rzeki z l¹du wyniesione, i nasyca sol¹ oceanów odleg³ych to niegdyœ s³odkowode jezioro.
Mo¿e w wielkim basenie wód Po³udnia, którego oceany rozliczne s¹ jeno ga³êziami, mieœci
siê ko³yska tego ruchu?
Mo¿e to a¿ tam ku s³oñcu i ku tarczy ksiê¿yca wyci¹ga siê garb wodny, który póŸniej niestrzymanie pomyka, ¿eby siê o brzegi Ameryki wygrzane w upa³ach obijaæ, dzwoniæ w zimne kolosy skandynawskie i podnosiæ obrus wodny w fiordach?
Na wybrze¿ach francuskich i wysp Wielkiej Brytanii przyp³yw nadbiega z po³udniowego
œródmorza, a w swym ruchu wzd³u¿ brzegów wstrzymuje siê nieodmiennie wed³ug pierwotnych poruszeñ, jakie sobie wytworzy³ wpoœród osierdzia oceanów przez przyci¹ganie ksiê¿yca i s³oñca.
Na Morzu Pó³nocnym, w pobli¿u Pas de Calais istniej¹ okrêgi równowagi ¿ywej i martwej
wody, jak gdyby czopy nieruchome, na których zawisaj¹ ruchome wrótnie przyp³ywów.
Tu wody wahaj¹ siê wœród wybrze¿y Holandii i Anglii, zale¿nie od pr¹dów atmosfery, biegów morskich i ruchu cia³ niebieskich.
Tam to schodz¹ siê dwa przyp³ywy - jeden d¹¿¹cy z Atlantyku, drugi przybywaj¹cy z Morza
Pó³nocy, a w miejscu ich spotkania wzniesienie siê wody jednego metra nie przekracza.
Wahania siê przyp³ywów i odp³ywów z³¹czone s¹ ze zmiennymi pr¹dami, które zachowuj¹
siê tak samo jak przyp³yw i odp³yw.
Zjawisko to widaæ najlepiej u ujœcia rzek l¹dowych o wielkiej masie s³odkiej wody.
Pr¹dy, które siê wytwarzaj¹ w cieœninach z racji ró¿nicy poziomów, nabieraj¹ si³y olbrzymiej
przez swoje zmiany porywcze, przez zakrêty i wiry.
S¹ to najniebezpieczniejsi szybkobiegacze oceanu. Istniej¹ straszliwe w¹wozy, gdzie woda
¿ywa i odp³yw odwrotny, wciœniête miêdzy szeregi pniów podwodnych, pêdz¹ ze straszliw¹
szybkoœci¹.
Same ich nazwy - jak nazwa „Klêski” - wskazuj¹ na dzieje mêstwa cz³owieka szukaj¹cego
swej potêgi na tych drogach stracenia.
Na zachodnim Szkocji wybrze¿u istnieje przesmyk morski Great-Gulf, w którym szybkoœæ
pr¹du przewy¿sza najbystrzejsze górskie potoki, lec¹ce z wy¿yn w przepaœcie w wodospadach, rzutach i skokach.
Ró¿nica poziomów obrusów wodnych wskutek starcia siê pr¹dów i przyp³ywów wytwarza
zakrêty i leje, w których wirowanie po³yka ludzkie okrêty.
Czy przez Sund, Kattegat, Skagerrak nie d¹¿y z dala jakiœ strumieñ odbity tych wirów?
Istnieje tam próg podwodny p³ycizn, piachów i ska³, lecz nurt s³ononoœny w g³êbi szeœædziesiêciu metrów idzie tamtêdy z oceanów.
D¹¿y w nim ku wschodowi dorsz, skarla³a pomuchla, ¿yj¹ca na wielkiej g³êbi w poszukiwaniu soli swej wielkiej morskiej ojczyzny, i warczy kur, istna nietota wielkich oceanów, zwyrodnia³y diabe³ morski.
Z dala idzie podspodnia rzeka nios¹c oprócz mu³ów i piasków bezcenny dar ciê¿kiej soli.
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Idzie dnem, wodn¹ ciemnic¹, powiêkszaj¹c sw¹ szybkoœæ w miarê wielkiej g³êbiny i zwalniaj¹c j¹ na snadziznach.
Rzeko w morzu, która zasób soli z gorzkich i s³onych okrêgów oceanu przynosisz na pogranicze wód niemal rzecznych p³ytkiej puckiej laguny, gdzie pluskaj¹ siê s³odkowode ryby b¹dŸ pozdrowiona!
Czekaj¹ ciê na piaskach helskiego wybrze¿a stêsknione stopki dzieci - ch³opców i dziewczynek - nadzieja plemienia, któremu zbójecka napaœæ s¹siadów przez tyle lat wydziera³a nie
tylko wolnoœæ, lecz zdrowie.
Chlustaj, o potê¿na, ostrymi pianami w te ma³e golenie i piersi I
Wytracaj siedliska zarazy, a czystym wichrem, który nosisz jako ¿ywio³ tworz¹cy, napychaj
tlenu w p³uca w¹skie i ma³e!
Gdyby¿ to mieæ rêce na pó³ Polski d³ugie!
Gdyby¿ to mieæ si³ê Wyrwidêba i wydzieraæ z jej lasów co najzdrowsze drzewa!
Gdyby pobudowaæ tysi¹c baraków wzd³u¿ piasecznic Helu, na go³ym ostrzu jej miecza!
Gdyby¿ to wysypywaæ rokrocznie tysi¹c tysiêcy dzieci, skarla³ych w miast zau³kach, w proletariackich piwnicach, znad œcieków i kana³ów, gdzie siê cia³ka nieskalane zaka¿aj¹ zarazami i zbrodniami ³otrów starych.
Lecz nie mam r¹k na pó³ Polski d³ugich i nie mam si³y Wyrwidêba.
Nie ma w Polsce siekiery, która by w takim celu jej dosta³e drzewa œcina³a.
P³yn¹ polskie puszcze za to morze dalekie.
Muszê patrzeæ, jak pycha bogaczów, spryt kanalii i dorobkiewiczów egoizm, wszystko w Polsce zamieniaj¹c na kawa³, po staremu wzd³u¿ i wszerz rozbija siê i hula.
Rzeko morska!
Nasza sprawa - twojej pracy wieczystej, twojej si³y nie wyczerpanej przenigdy i mojego utêsknienia za spraw¹ mej duszy - wci¹¿ czeka i czeka...
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ROZDZIA£ 3
Gdy po nocy wietrznej i d¿d¿ystej nastanie cichy i pogodny poranek, a fale nie skacz¹ ju¿
z szumem na p³askie wybrze¿a, zostaj¹ w bia³ych piaskach zalewiska b³êkitne, smugi wody
zapomnianej, ka¿da oddzielona od bujnego wci¹¿ morza wyg³adzon¹ mierzej¹.
Nad tymi jeziorkami s³onymi siedz¹ rzêdem nieruchome ma³e mewy, szare, niedawno opierzone figurki, ni to kuleczki posrebrzane i lœni¹ce.
Przed nimi po drugiej stronie smugi przewodnicz¹ m³odocianemu spo³eczeñstwu ojcowie czy
te¿ matki tego œwiata, skoro, wed³ug nazwy osobnika, winien by tam panowaæ ustrój matriarchalny.
Za zbli¿eniem siê cz³owieka stare mewy z krzykiem wielkim zrywaj¹ siê do lotu i rozbieg³szy siê na wsze strony znikaj¹ w b³êkitnych roz³ogach.
M³ode, jeszcze widaæ nie wdro¿one w dzie³o napaœci i zabójstwa rz¹dz¹ce ¿ywotem istot ziemi, niewiele sobie robi¹ ze z³owieszczej postaci.
Lecz daleki krzyk rodzicielski daje rozkaz i wskazówkê ucieczki.
Zrywaj¹ siê tedy jak jedna, uczennice pos³uszne praw rz¹dz¹cych wszechstworzeniem.
Pierzchaj¹ w jasne powietrze, kr¹¿¹ migaj¹c nieskalan¹ bia³oœci¹ cudnych skrzyde³ i piersi,
a uciekaj¹ na wsze strony.
Tak niegdyœ na pierwotnym nagim piasku pó³wyspu czuwa³ nad losem potomstwa drugi z kolei gromadzki zbór osadników.
Nie poci¹ga³o go na te morskie wysypiska i wiatrów wydmuchy nic innego tylko nadzieja
rabunku.
Bezp³odne i bezdrzewne, w zimie omarzniête od lodów, na wiosnê i w jesieni mg³ami grubymi osnute, po stokroæ przewiane od nawalnicy z zachodu, nie poci¹ga³o niczym innym.
Zbójca morski by³ tu osadnikiem najpierwszym.
Nad g³êbi¹ wyoran¹ przez pr¹dy zachodnie przesuwa³y siê obok pierwotnej mielizny okrêty
wynios³e, d¹¿¹ce z ziemi Prusów i Rusów do ziemi Waregów i Pomorzan.
Pod wydêtymi ¿aglami mocne jod³owe korabie nios³y z Rany, ze Szczecina i Kamina tysi¹c
tysiêcy przedmiotów i skarbów, które zape³nia³y sen g³odnego i nagiego barbarzyñcy.
Odosobniona od œwiata, niedostêpna i naga wyspa na morzu stanowi³a ponêtê przez sw¹ zupe³n¹ pustynnoœæ, a¿eby z niej uczyniæ schronisko, czatowniê i miejsce wypadu.
Przebywszy wp³aw cieœniny, na wybrze¿u zachylonym od wiatru, ubogi przychodzieñ, wygnaniec, odszczepieniec ludzkiej gminy, czyni³ sobie noclegowisko i domostwo z trzciny,
chrustu i ³upu, który morze wypluwa.
Na wzór sosny dzisiejszej, która dla swych sch³ostanych ga³êzi w piasku szuka schronienia
przed zachodnimi podmuchy, zdrêtwia³y od zimna wêdrowiec wygrzebywa³ w zwiewnej dunie ziemiankê.
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Ta ziemia, któr¹ morze ze siebie wygna³o, a wiatr z miejsca na miejsce przepêdza³, nie mog³a swymi mchami po¿ywiæ l¹du wyrzutka, wiêc siê musia³ j¹æ pracy.
Czatowa³ z d³ug¹ w rêku sulic¹ na morœwinie, na delfiny o pysku wyd³u¿onym i sp³aszczonym w podobiznê dzioba kaczego, gdy przez pr¹dy zachodnie przygnane weso³o siê pluska³y
w b³êkitnych falach nadbrze¿a, a nadobnymi ruchami wyrzuca³y siê z wody.
Gdy zim¹ smaga³ wyspê wiatr pó³nocny, a gruba pawê¿ lodu brzegi kry³a, gdy kra spiêtrzona
utworzywszy zwa³y lœni¹ce osadza³a je na piasku, podchodzi³ szare, p³etwonogie, bezuche
morskie cielêta, foki o krótkich kielcach, skoro do swej dawnej bezpiecznej przystani dociera³y, ¿eby siê na s³oñcu wylegiwaæ.
Zabija³ je niespodzianym pociskiem swojej straszliwej procy kamiennej.
Opija³ siê wówczas ich t³uszczem, okrywa³ sw¹ nagoœæ ich piêkn¹, lœni¹c¹ skór¹ i po¿era³ ich
miêso upra¿one na ogniu.
W dobie letniej nie mog³y zaspokoiæ jego g³odu ryby, które w falach ledwie-s³onych na Ma³ym Morzu widywa³, gdy siê na dnie i u brzegów przewija³y.
Najprzedziwniejsze, rozkosznie piêkne ich kszta³ty, prze-rozmaite ich postaci, wznoszenie siê
samochc¹c i tajemnicze opadanie, kr¹¿enie w toni, skoki nag³e, rzuty i nieruchome w miejscu trwanie na podobieñstwo kani w niebie - ich poloty, wykrêty, krygi i tañce by³y dlañ niedosiêg³e wskutek braku odpowiedniego narzêdzia napaœci.
¯y³y tedy i barwi³y siê przed jego chciwymi oczyma w Ma³ym Morzu - ostro¿ny i p³ochliwy
okuñ, t³usty karp, jazgarz, sandacz, ukleja d¹¿¹ca w maju ku brzegom, miêtus œliski i nie daj¹cy siê d³oni¹ uj¹æ, karaœ, pl¹saj¹ca p³oæ, minog rzeczny, leszcz, lin, piskorz, sum, zbój wodny szczupak i piêkna brzona, czyli sieja.
Po drugiej stronie wyspy przyp³ywa³y w wielkich falach majowych œledzie, w marcu i na jesieni sz³y ku brzegom ³ososie, a w zimie sielawki,
Tuli³y do przeczystego dna sw¹ brodawkowat¹ powierzchniê czworakie rodzaje p³astugów bañtki, czyli ma³e fl¹derki, stornie, czyli znaczne fl¹dry, limandy i turboty z oczyma osadzonymi z lewej strony p³askiego ich cia³a.
P³awi³y siê w tych wodach morskie zaj¹ce i œpiczastonose, tarczami koœcianymi pokryte,
ciemnob³êkitne, drapie¿ne i ³akome jesiotry, które wiosenn¹ por¹ po spo³u z ³ososiami nios³y
siê pochodami ku Wiœle.
Czujny stra¿nik wybrze¿a niema³o zu¿y³ trudu dla przerwania ruchu wdziêcznego, dla skrócenia ¿ywota, dla po¿arcia miazgi tych wody mieszkañców, na ogniu spalonej.
Czatowa³ na wielkie wêgorze albo nieruchome szczupaki, le¿¹c d³ugo piersiami na tafli lodowej, a¿eby nieomylnym uderzeniem zaostrzonej osêki, bodorem celnym je przebiæ.
Wywabia³ je po nocy z dna, z kryjówek, oszukuj¹c i prowadz¹c ku brzegom za pomoc¹ blasku pochodni i p³on¹cego ³uczywa.
Ci¹gnê³y zwiedzione w g³upocie swej œwiêtej i wchodzimy w wiêcierze wiklowe, w chytre
¿aki.
Splata³ bowiem pierwotn¹ sieæ z wiklów, osadza³ j¹ na stroiszu, czyli trzonku, lub podstêpnie
zastawia³.
Wypala³ wêgla zarzewiem w pniaku sosnowym, zwalonym przez wichry, rdzeñ drzewny
i czyni³ zeñ podobiznê p³awaczki.
Puszcza³ siê w owej ³odzi pierwotnej na wody spokojne, krótk¹ paczyn¹ z prawej i lewej strony drzewnego koryta umiejêtnie wyrtaj¹c.
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Lecz niedaleko od brzegu móg³ odbiæ.
Zbada³ wszak¿e caliznê wychylon¹ ju¿ z wody i zaczajone pod fal¹ wzburzon¹ osuchy, wypatrzy³ i wymierzy³, gdzie w wierzcho³ku przyl¹dka haki s¹ najzdradliwsze dla brzucha okrêtu, gdzie czatuj¹ istne w¹wozy zalewisk miêdzy ³ach¹ a ³ach¹.
Gdy w ciemn¹ noc listopada morze poczê³o ze swej g³êbi i dali wydawaæ najbardziej ponure
³oskoty i ryki, gdy od niestrzymanej potêgi huraganu wyspa dr¿eæ poczê³a w posadach, skoki
spiêtrzonych ba³wanów przesadza³y wa³y wysokie, ry³y jamy, pru³y brzegi i nowe w miêdzymorzu wybija³y w¹wozy, a siwy, w swej straszliwoœci przeraŸliwy ¿ywio³ morski woko³o suszê obiega³ - cz³owiek na wyspie rozpala³ nad zdradzieckimi pu³apkami wielkie ognie, bujne
stosy na najwy¿szych wzniesieniach.
Dawa³ niby to ratownicze i zbawcze sygna³y braciom ludziom, których wielkie denegi z miejsca na miejsce ponad g³êbin¹ ciska³y.
Zdarza³o siê, i¿ sternik na korabiu, burz¹ szalon¹ miotany, zawierzy³ ludzkiemu pobratymcowi na suszy.
Nie wiedzia³, i¿ czeka nañ u wybrze¿a, schowanego w ciemnoœci, bardziej z³owieszcza zasadzka niŸli burzy szaleñstwo w otch³aniach - i¿ siê gotuje do skoku nienawiœæ, chciwoœæ i zemsta sro¿sza od najzacieklejszego podmuchu.
Gdy statek zwiedziony a zwabiony do brzegu fa³szywymi ogniami, ni to ryba bezmyœlna,
wora³ siê w piachy, stan¹³ w biegu albo pada³ na boku - pod pozorem ratunku czerñ pó³zwierz¹t wdziera³a siê na pok³ad od ¿¹dzy dysz¹ca.
Z mroku nocy migota³y wœciek³e oczy i maczuga wyœlizgana w napaœciach - a do wichrowego poœwistu do³¹cza³ siê œwist oszczepu ostrym nabitego krzemieniem.
Tote¿ ¿eglarz waregski i brytyjski nadawa³ temu miejscu w swojej mowie nazwê „Hell” czyli Piek³o.
Oto, co g³osi stara helska kronika, przechowywana do niedawna w protestanckim koœciele na
Helu, z której tylko wyci¹g pozosta³:
Ksi¹¿ê Wartys³aw Pierwszy w roku 1128 za³o¿y³ miasto na Helu w miejscu, gdzie sta³y nêdzne chaty zamieszkane przez lud dziki.
Na pami¹tkê swej ma³¿onki, która nosi³a imiê Hela, nazwa³ to miejsce Hel¹.
Zbudowa³ tu koœció³ parafialny pod wezwaniem œwiêtego Wojciecha, a miejsce to zasiedli³
osadnikami z Pomorza, którzy siê rybo³ówstwem trudnili.
Ksiê¿na darowa³a do tego koœcio³a kielich srebrny z rytym na nim napisem.
Gdy Wartys³aw, pierwszy ksi¹¿ê chrzeœcijañski, umar³ w roku 1136, a brat jego, ksi¹¿ê Ratiborus, w³adzê ksiêcia osi¹gn¹³, zbudowa³ w tym¿e miejscu w roku 1142 koœció³, który nazwa³ œwiêtego Piotra imieniem.
A poœwiêci³ ów koœció³ biskup imieniem Adalbertus.
Waldemar Drugi, król duñski, prowadzi³ wielk¹ wojnê z ksi¹¿êtami Pomorza i zagarn¹³ ich
miasta a¿ do miasta Hela nad morzem.
Tyle wieœci stara helska kronika.
Ksi¹¿a Wartys³aw Pierwszy, id¹cy z rodu Kruta, syna Gryna, króla Ranów, ksiêcia Obodrytów i Lutyków, a z matki S³awiny, córki Swantybora pomorskiego, jest pierwszym ksiêciem
Pomorza znanym w dziejach.
A¿ do jego czasów ziemie te, zdobyte przez Boles³awa Chrobrego, podlega³y Polsce Piastów.
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Pomorze nad Parsant¹ i Odr¹ w czasie zaburzeñ po œmierci wielkiego budownika wy³ama³o
siê spod polskiej przewagi.
Wartys³aw ze Szczecina w³ada³ obszern¹ krain¹ po obu brzegach Odry, rozci¹ga³ swe panowanie nad Wkranami, tudzie¿ nad wyspami Uznoim i Wolin.
Stolicê swoj¹ mia³ w Szczecinie, odk¹d Bia³ogard nad Parsant¹, dwakroæ przez Boles³awa
Krzywoustego zdobyty, królowi polskiemu podlega³.
Ksi¹¿ê Wartys³aw, dzieckiem jeszcze ochrzczony, pomaga³ do zaprowadzenia na Pomorzu
chrzeœcijañstwa.
Jednak w jego stolicy z³oty pos¹g Tryg³awa by³ narodowym bo¿yszczem i czeœæ powszechn¹
odbiera³.
Od dzieciñstwa Boles³aw Krzywousty dobija³ siê o panowanie nad morzem.
Na czele swojej jazdy w ci¹gu piêciu dni, piêciu nocy przebiega³ wskroœ lasów i moczarów
bezdrzewnych, ¿eby Ko³obrzeg opanowaæ.
Wtedy - jak mówi pierwszy polski a znakomity po wsze czasy pisarz jego epopei - ca³e plemiê barbarzyñców Pó³nocy potê¿nie siê przerazi³o, a s³awa Boles³awa najszerzej i najdalej
rozbrzmiewa³a.
Wtedy równie¿ w œpiew wojenny przep³ynê³o przys³owie powszechne, stwierdzenie za pomoc¹ melodyjnego s³ów brzmienia prawdziwoœci stanu rzeczy.
A owa cantilena wojenna, w przek³adzie na ³aciñski jêzyk pisarza, g³osi³a:
Pisces salsos et fetentes apportabant alii,
Palpitanles et recentes nunc apportant filii,
Civitates invadebant patres nostri primitus,
Hi procellas non verentur neque maris sonitus.
Agitabant patres nostri cervos, apros, capreas,
Hi venantur monstra maris et opes aequoreas.
Po wtóre Boles³aw posiad³ Bia³ogard i Ko³obrzeg, a rokrocznie powtarzaj¹c swe wyprawy
zdoby³ Szczecin, dotar³ a¿ do Moryckiego Jeziora, a wreszcie Wolin opanowa³.
Ksi¹¿ê Wartys³aw na Szczecinie, który zdradzi³ po wielokroæ króla polskiego i walki z nim
toczy³, musia³ wreszcie uznaæ jego zwierzchnictwo.
Gdy œwiêty Otto bamberski, z Gniezna od grobu œwiêtego Wojciecha przez Boles³awa Krzywoustego wyprawiony w towarzystwie kapelana królewskiego Wojciecha, rzeŸbiarza Leoparda i trzeciego kap³ana o nieznanym imieniu, wszed³ w puszczê i przedziera³ siê szlakiem znaczonym na drzewach za poprzednich wypraw królewskich - pod Starogardem spotka³ ksiêcia
pomorskiego Wartys³awa, który go ze czci¹ przyj¹³ na czele swych wojowników.
Przy czynnej pomocy Wartys³awa œwiêty Otto dokona³ dzie³a nawrócenia Pomorzan w grodach Pirycu, Kaminie, Wolinie i Szczecinie.
Cztery przedziwnej budowy szczeciñskie kontyny zburzone zosta³y, a z³oty pos¹g Tryg³awa
zwalony.
Rozdzielone zosta³y miêdzy t³uszczê niedawnych czcicieli bo¿yszcza drogie kamienie œwi¹tyni, ozdobne orê¿e, rogi rzeŸbione, z³oto i srebro.
Trzy g³owy z³ote pos¹gu odes³ano do Rzymu dla papie¿a Honoriusza Drugiego.
Na miejscu g³ównej bo¿nicy stan¹³ poœrodku Szczecina koœció³ pod wezwaniem œwiêtego
Wojciecha.
Drugi koœció³ pod wezwaniem Piotra œwiêtego zaczêto budowaæ za murami pomorskiej stolicy.
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Lud nawróci³ siê ku chrzeœcijañstwu, a sam ksi¹¿ê Wartys³aw pod wp³ywem trzech misjonarzów odprawi³ swe dwadzieœcia cztery ¿ony i przy jednej pozosta³, która by³a chrzeœcijank¹,
szczególniej biskupowi przychyln¹.
(By³a to mo¿e owa Hela, która kielich do koœcio³a na Helu w darze da³a...)
(Mo¿e to „rzeŸbiarz Leopard” z naczyñ srebrnych kontyny kielich nowy wytopi³ i napis woko³o niego wyry³...)
Po naradzie króla Boles³awa Krzywoustego z ksiêciem Wartys³awem i biskupem Ottonem na
stolicê biskupi¹ Pomorza powo³any zosta³ towarzysz wyprawy misyjnej, Polak Wojciech,
kapelan królewski, Adalbertus.
Lecz dopiero w roku 1140 nowy biskup zasiad³ na swej stolicy w Wolinie.
Gdy zaœ ksi¹¿ê Wartys³aw zosta³ w Sto³pie nad Pien¹ w roku 1136 przez skrytobójcê zabity brat jego, ksi¹¿ê Ratibor, o¿eniony z córk¹ Boles³awa Krzywoustego - Przybys³aw¹ - obj¹³
w³adzê nad dziedzin¹.
Jeszcze za ¿ywota Wartys³awa ten to ksi¹¿ê Ratibor, „zebrawszy ko³o siebie poganów, kr¹¿y³
po wodach Ba³tyku jakoby król morski poœród floty swej, z³o¿onej z piêciuset korabiów.
Na ka¿dym zaœ korabiu mia³ po czterdziestu czterech ludzi i dwa konie”.
Podobno nie bez wiedzy króla polskiego przedsiêwzi¹³ wyprawê do Kongheli, bogatego miasta szwedzkiego.
W roku 1135 miasto to szturmem zdoby³ i z ogromnymi ³upami do domu powróci³.
Tak o nim g³osz¹ duñskie sagi.
Ci to ksi¹¿êta ze Szczecina, macierzy grodów pomorskich, Wartys³aw i Ratibor, jak œwiadczy helska kronika, zbudowali najprzód kaplicê, a póŸniej koœció³ w Starym Helu.
Kaplica nosi imiê œwiêtego Wojciecha mêczennika, tak samo jak pierwsza kaplica na rynku
w Szczecinie.
Koœció³, w roku 1142 przez Ratibora na Helu zbudowany, jest pod œwiêtego Piotra wezwaniem, tak samo jak pierwszy koœció³ pod murami miasta Szczecina.
Poœwiêci³ zaœ ów koœció³ biskup imieniem Adalbertus, czyli Wojciech, kapelan króla Boles³awa i uczestnik wyprawy w celu nawrócenia Pomorza.
Kielich, darowany przez ¿onê Wartys³awa do koœcio³a na Helu, by³ do niedawna przechowany
w skarbcu obecnego koœcio³a, lecz wywieziony do Gdañska - nie wiadomo gdzie jest teraz.
Albrecht NiedŸwiedŸ i Henryk Lew, ksi¹¿ê saski, zdeptali ju¿ byli ziemie S³owian za Odr¹.
Polska, rozdrobniona na cztery dzielnice, straci³a dawn¹ potêgê.
Daremnie opiera³ siê naporowi niemieckiemu Nik³ot ksi¹¿ê zaodrzañski, z rodu tego¿ Kruta,
syna Gryna, króla Ranów.
Przez lat trzydzieœci nadaremnie walczy³ ze Lwem i NiedŸwiedziem albo usi³owa³ ich podejœæ
oszustwem, zdrad¹, udaniem.
Zamki tego bohatera i ostatniego poganina, I³owo, Weligrad, czyli Meklemburg, Zwierzyn,
czyli Szweryn, D¹bin i Worle na pograniczu ziemi Chy¿anów wydarte mu zosta³y przez zastêpy Lwa i NiedŸwiedzia.
Wreszcie sam Nik³ot na polu bitwy mê¿nie poleg³.
Lud s³owiañski musia³ uchodziæ na wschód, na wschód przed zastêpami okutymi w ¿elazo,
pod których stop¹ ziemia dr¿a³a.
Tak mówi Helmold, kronikarz niemiecki, chwalca Albrechta NiedŸwiedzia:
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Bóg hojnie ksiêcia naszego i naszych ksi¹¿¹t zwyciêstwami obdarzy³ - S³owianie wszêdzie
wytêpieni zostali lub wypêdzeni, a od granic oceanu sprowadzone zosta³y ludy silne i niezliczone, które ziemiê S³owian posiad³y, pobudowa³y miasta i koœcio³y i w bogactwa nad
wszelk¹ miarê uros³y.
Synowie Nik³ota: Przybys³aw Pierwszy, ksi¹¿ê Obodrytów, i Wratys³aw, ksi¹¿ê Chy¿anów,
musieli równie¿ uchodziæ dalej a dalej.
Gdy zaœ ksi¹¿ê Wratys³aw, ujêty w niewolê, zosta³ z rozkazu Henryka Lwa jak pies powieszony, Przybys³aw nie mia³ ju¿ si³y najeŸdŸcom siê opieraæ.
W czasie wojny krzy¿owej, wszczêtej przeciwko S³owianom szczeciñskim przez Albrechta NiedŸwiedzia i Henryka Lwa, przez opata korbejskiego Wibalda, który chcia³ do swego opactwa
wyspê Ranê, czyli Rugiê przy³¹czyæ - przez biskupa werdeñskiego Dytmara i innych dostojników
koœcio³a - przez królewiczów duñskich Swena i Knuta - gdy wszystkie te ludy Pó³nocy w sile niezmierzonej obieg³y twierdzê D¹bin nad Zwierzyñskim Jeziorem - ksi¹¿ê Ratibor szczeciñski, brat
Wartys³awa, wspólnie z biskupem Wojciechem broni³ siê przeciw Niemcom i Danom.
Biskup woliñski Wojciech, jeden z pierwszych aposto³ów Pomorza, wystawi³ na wa³ach obleganego Szczecina krzy¿ przeciwko krzy¿owcom, nios¹cym jakoby chrzeœcijañstwo w te kraje.
A wyszed³szy do obozu nieprzyjació³ wyrzuca³ biskupom ci¹gn¹cym z ksi¹¿êtami na wyprawê
wojenn¹, i¿ za pomoc¹ krwi i grabie¿y przychodz¹ niby to nawracaæ - dawno nawrócon¹ krainê.
Uchodz¹c przed naporem niemieckim S³owianie dosiêgali brzegów morza, uchodzili w puszcze,
na b³ota i piaski bezp³odne, kryli siê w dalekich przyl¹dkach i niedosiêg³ych miêdzymorzach.
Król Danii, Waldemar Drugi, „Zwyciêzca”, który pokona³ zaodrzañskie Pomorze, zdoby³
wyspiarskie pañstwo Ranów, œci¹³ i spali³ pos¹g Swantewita i z³ama³ chor¹giew niepodleg³oœci, „stanicê”, zaj¹³ Gdañsk, Prusy, Estoniê i ca³e morskie wybrze¿e a¿ po Fiñsk¹ Zatokê nie omin¹³ starego miasta na Helu.
W tysi¹c okrêtów i szeœædziesi¹t siedem tysiêcy wojownika zaj¹³ Rygê, zburzy³ Lyndanissê
i na tym miejscu za³o¿y³ miasto Rewel, przebieg³ ca³e Inflanty i posiad³ dalek¹ wyspê Oesel.
Mieszkañcy miasta na Helu p³acili daninê Duñczykom i niezwyciê¿onemu ich wodzowi.
Lecz Waldemar Drugi, porwany i uwiêziony przez ksiêcia Henryka ze Szwerynu, zrzek³ siê
swych praw do Pomorza.
Wci¹¿ jednak, a¿ do œmierci Waldemara Drugiego, synowie Wartys³awa Pierwszego, Kazimierz Pierwszy i Bogus³aw Pierwszy, o¿eniony z Anastazj¹, córk¹ Mieszka Starego, byli
wasalami duñskimi.
Po œmierci Waldemara Drugiego markgrafowie Jan i Otto Trzeci otrzymali od cesarza Fryderyka Drugiego wszelkie prawa nad Pomorzem.
Rybacy, zarzucaj¹cy swe sieci wokó³ starego miasta na Helu, zmienili tedy panów.
Komu innemu mieli sk³adaæ daninê ze swojej pracy na morzu i ze swej pracy na suszy.
Oto co g³osi jedna z najstarszych wyspiarskich powieœci.
Na pocz¹tku XIII stulecia Eryk Czwarty, król duñski, zwany Plovpennig, czyli „Szel¹g od
p³uga”, syn Waldemara Drugiego, prowadzi³ wojny zaciek³e.
Studiuj¹c za lat swych m³odzieñczych za granic¹ nauki, w italskiej Bononii i w Pary¿u - jak
g³osi kronika - ksi¹¿ê Eryk zaprzyjaŸni³ siê i pobrata³ z Sinibaldem Fieschi, synem Hugona,
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hrabiego Lawanii, genueñskim magnatem, znakomitym wnet prawnikiem, nosz¹cym dla wielkiego znawstwa kanonów miano pater et organum veritatis, który z czasem pod imieniem
Innocentego Czwartego zasiad³ na tronie papie¿y.
(Ten to znakomity znawca kanonów, pater et organum veritatis, za op³at¹ daniny na rzecz
Stolicy Apostolskiej zatwierdzi³ Krzy¿aków we w³adaniu Ziemi¹ Che³miñsk¹ i darowa³ im
kraje, które na Prusakach zdobêd¹).
Posiad³szy czêœæ w³adzy królewskiej nad Dani¹ pó³nocn¹ jeszcze za ¿ycia Waldemara Drugiego, Eryk, zwany dla podatku na³o¿onego na rolników „Szel¹giem od p³uga”, wys³a³ poselstwo do swego ongi przyjaciela, papie¿a Innocentego Czwartego z proœb¹ o wszczêcie dochodzeñ przeciwko dwu duñskim biskupom.
Papie¿ Innocenty, uwik³any w srogie walki orê¿ne z cesarzem Fryderykiem, nie lekcewa¿y³
przyjaciela siedz¹cego na tronie Pó³nocy.
Pos³a³ do Danii legata w osobie minoryty nazwiskiem Sedensa, z darami sk³adaj¹cymi siê ze
szcz¹tków krzy¿a œwiêtego i z czaszki œwiêtej Barbary.
W srebrnej szkatule, rytym ozdobionej napisem, mieœci³a siê czaszka mêczennicy.
Legat przybywszy do Danii zasta³ tam srogie wojny, tocz¹ce siê miêdzy królem Jutlandii Erykiem i starszym jego bratem Abelem, panuj¹cym w Szlezwigu.
Nadto mór pustoszy³ tê krainê tak dalece, i¿ król Eryk na jednê z wysp odleg³ych siê schroni³.
Legat wsiad³szy na okrêt pod¹¿y³ za królem Erykiem.
Skoro tylko odbi³ od brzegu, straszna burza poczê³a nosiæ statek w dzikim Morzu Pó³nocnym, a wreszcie po dniach wielu wyrzuci³a go na wybrze¿e jakiejœ ziemi, któr¹ insula Helae
nazywa kronika.
Czatuj¹cy w tym miejscu rozbójnicy - na mocy swego prawa ³upu - obdarli ze wszelkiego
mienia rozbitków, porwali i uwiêzili legata, a dary papie¿a dla króla Eryka zrabowali.
Tak to cudne oblicze wielkiej mêczennicy egipskiej, dziewicze czo³o œwiêtej panny, Barbary,
która œmieræ sam¹ z rêki rodzonego ojca przenios³a nad z³amanie wiary swego serca œwiêtoœci, zajaœnia³o w blasku ogniów przed oczyma pogan Pó³nocy.
G³owa samotnicy, nazwanej imieniem Barbara - czyli obca wœród swoich, wœród najbardziej
rodzonych - g³owa zamkniêtej w wiecznej wie¿y nie tylko materialnego wiêzienia, lecz zamkniêtej w wie¿y zupe³nej ducha samotni, upad³a znowu pod nogi barbarzyñców.
Za ¿ycia obna¿ona w niewys³owionej piêknoœci swej cielesnej, bita, kaleczona, szarpana ¿elaznymi szponami, po wyrwaniu piersi popêdzana ku poœmiechu miasta Heliopolis - teraz znowu rzucona zosta³a na ³askê dzikich ch³opów i grubych siepaczów.
Któ¿ to wie - dlatego mo¿e, i¿ zanadto by³a uczczona przez drogi metal okucia g³owy œwiêtej, przez piêkne emalie wizerunku i górne s³owa pochwalnych napisów - dlatego mo¿e, i¿
sta³a siê darem potê¿nego papie¿a dla króla - ona, co by³a sam¹ pokor¹ i sam¹ jeno nieskaziteln¹, nag¹ cnot¹...
Lecz jako niegdyœ, gdy w trwodze dziewczyñskiej przed gniewem i zemst¹ w³asnego ojca
ucieka³a, kamienna góra, z wielkich z³o¿ona g³azów, rozst¹pi³a siê by³a i czulej ni¿ matka
rodzona w ³ono j¹ swoje przyjê³a, a pilny i pamiêtny jej losu anio³ karmi³ j¹ we wnêtrznoœciach ziemi niebieskim po¿ywieniem, tako i wówczas siê sta³o.
Bardziej twarde od ska³ serca rybaków i piratów miêdzymorza, w wichrze i burzy wychowane, karmione trwogami zabobonów Tryg³awa i srogimi biczami praw panów dalekich, nieznanych, osunê³y siê, zadr¿a³y i otwar³y.
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I jako niegdyœ, gdy pod ojcowski miecz mê¿n¹ g³owê sk³ania³a, piorun œmierci¹ porazi³ kamienne ojca serce, tako i teraz piorun strachu przeszy³ nieulêk³e serca wyspiarzy.
Patrzyli siê w zdumieniu na lica malowane, jakich nigdy jeszcze nie widzieli, i na milczenie
bia³ej koœci czo³a.
A potem, czuciem tajemniczym popchniêci, skoczyli w ³ódŸ, nastawili szaty ¿aglów i na spienionych denegach pobie¿eli do ksiêcia, do Swantopo³ka we Gdañsku, trzymaj¹c wysoko w rêku a ponad g³owami puszkê przeraŸliw¹.
Swiêtope³k, ksi¹¿ê gdañski, zrozumia³ znaczenie zdobyczy i potrafi³ j¹ uczciæ.
Zamkn¹³ szkatu³ê z g³ow¹ œwiêtej Barbary w swoim niezdobytym zamczysku, w komorze
najtajniejszej Sartawic.
Swiêtope³k, syn Mszczuja i Zwienis³awy, wnuczki Ratibora (który na Helu koœció³ œwiêtego
Piotra zbudowa³), po wygaœniêciu rodu Ratiborowiców opanowa³ ich dziedzinê orê¿em czy
podstêpem.
Na wschód od tej dziedziny Ratiborowiców ca³e gdañskie Pomorze nale¿a³o do Polski.
Zarz¹dzali nim ksi¹¿êta spokrewnieni z w³adcami zachodniego Pomorza, uznaj¹cy nad sob¹
zwierzchnictwo Polaków.
Lecz ojciec Swiêtope³ka Mszczuj Pierwszy, dziad Sambor i pradziad Subis³aw pisali siê ksi¹¿êtami gdañskimi i rz¹dzili samodzielnie nadmorsk¹ krain¹.
Œwiêtope³k zagarn¹wszy dziedzictwo Ratiborowiców:
S³upsk, S³awno, Bia³ogard i ca³e pobrze¿e, sta³ siê równie¿ panem na Helu.
Podzieliwszy siê z braæmi, Raciborowi odda³ Bia³ogard z ca³¹ ziemi¹, Samborowi Lubieszew,
Tczew i Starogard, a sam obj¹³ Gdañsk, Puck, Œwiecie, Nowe, Wyszogród.
Gdy bracia przeciw niemu poczêli spiskowaæ, pobi³ ich i zaj¹³ ich udzia³y.
Wy³ama³ siê spod w³adzy Leszka Bia³ego i sta³ siê panem niezale¿nym, „królem Pomorzanów”.
Leszka w G¹sawie zabi³.
Zrazu sojusznik krzy¿ackiego Zakonu w dziele ujarzmienia i podboju zawiœlañskich Prusaków, wnet, po¿nawszy siê na wartoœci przybyszów, sta³ siê najzacieklejszym ich wrogiem.
Osadzi³ ludem zbrojnym swoje zamki nad Wis³¹, chwyta³ statki krzy¿ackie, ¿ywnoœæ ³upi³,
a Krzy¿aków i ich s³u¿bê bez litoœci mordowa³.
Rycerze krzy¿owi z Elbl¹ga i Balgi, siedz¹cy na swych zamkach wœród ludu wrogiego, g³ód
i nêdzê cierpieli.
Nadaremnie papie¿ wyprawi³ legata, Jakuba Pantaleona, póŸniejszego papie¿a Urbana Czwartego, ¿eby sk³oniæ gdañskiego w³adykê do zgody z zakonem Krzy¿aków.
Lecz ani groŸby legata, ani proœby nie zdo³a³y Swiêtope³ka ug³askaæ, gdy bracia jego Racibor
i Sambor na nowo spiskowaæ z Krzy¿akami zaczêli.
Podburzy³ ludy Pomezanii, Warmii, Natangii, Bartonii.
Ludy te, przez Krzy¿aków niedawno ochrzczone, porzuci³y chrzeœcijañstwo i sz³y pod chor¹gwie Swiêtope³ka, który przybyszów niemieckich w pieñ wycinaæ poleca³.
Wszystkie zamki krzy¿ackie z ziemi¹ zrównane zosta³y z wyj¹tkiem Elbl¹ga i Balgi.
Z Pomezanii wódz gdañski poszed³ ze swymi hufcami w poprzek Ziemi Che³miñskiej pod
Che³mno, Toruñ i Radzyñ.
Œmierci¹ gin¹³, ktokolwiek do tych trzech zamków nie zdo³a³ siê schroniæ.
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Legat, Wilhelm z Modeny, og³osi³ krucjatê przeciwko odszczepieñcy i tyranowi pó³nocy, który szerzy³ apostazjê wœród ludów ochrzczonych i w jarzmo ujêtych.
Rycerze krzy¿owi zdobyli Sartawice niespodziewan¹ napaœci¹.
Teodoryk von Bernheim, marsza³ek Zakonu, we czterech rycerzy i dwudziestu oœmiu pacho³ka w nocy naszed³ zamczysko i za³ogê wyr¹ba³.
Pl¹druj¹c ksi¹¿êce komory zdobywcy znaleŸli szkatu³kê, której napis wyryty zaœwiadcza³, ¿e
siê w niej relikwia bezcenna, g³owa œwiêtej Barbary znajduje.
Marsza³ek zostawi³ w Sartawicach za³ogê, a sam, szczup³ym otoczony oddzia³em, uwióz³ pod
p³aszczem krzy¿owym zdobycz ponad wszystko znaczniejsz¹.
W grudniowe zawiejê, ciemn¹ noc¹ w skok popêdzi³ do Che³mna.
Lud ca³y z duchowieñstwem na czele wyszed³ na powitanie œwiêtoœci.
Wniesiono srebrn¹ skrzynkê w procesji do pierwszego po drodze koœcio³a.
Œwiêt¹ Barbarê uznano za patronkê powiœlañskiej krainy.
Swiêtope³k odbija³ Sartawice wszelkimi sposoby, podstêpem, uk³adami i szturmem.
A nie mog¹c nic wskóraæ, noc¹ oblê¿enie porzuci³, przeszed³ Wis³ê po lodzie i przeszy³ znów
Ziemiê Che³miñsk¹ pustosz¹c j¹ ogniem i mieczem.
Marsza³ek Teodoryk von Bernheim zebra³ wszystkie swe si³y, stoczy³ bitwê i pobi³ Swiêtope³ka na g³owê.
Dziewiêciuset Pomorzan leg³o na placu pora¿ki - znaczne ³upy i czterysta koni dosta³o siê
w rêce zwyciêzców.
Swiêtope³k wróci³ na tamten brzeg Wis³y i znowu Sartawice oblega³.
Marsza³ek poszed³ za nim po lodach wiœlanych, lecz ksi¹¿ê spali³ swój obóz i uszed³ w bezludn¹ nadmorsk¹ krainê, przypad³ na dalekim miêdzymorzu, w pustkach leœnych siê ukry³.
Wtedy polscy ksi¹¿êta - kujawski Kazimierz, Boles³aw Pobo¿ny kaliski i wielkopolski Przemys³aw - po spo³u z Krzy¿akami Nak³o obiegli i zdobyli.
Krzy¿acy spustoszyli leœn¹ ziemiê Kaszubów szukaj¹c w niej Swiêtope³ka i zagarnêli zachodnie Pomorze.
Ksi¹¿ê gdañski ukorzy³ siê przed Zakonem, wyda³ Krzy¿akom Sartawice, a w zak³ad wiernoœci - najstarszego ze swych synów, Mestwina.
Lecz skoro tylko krzy¿ackie za³ogi odesz³y spod Gdañska, podburzy³ ludy Sudawii na nowo,
poci¹gn¹³ Prusaków pod swoje chor¹gwie i ruszy³ w niziny che³miñskie, do nogi morduj¹c
mieszkañców.
Brata Racibora, który z ksi¹¿êtami polskimi siê zmawia³, do wiêzienia wtr¹ci³, a ca³¹ ziemiê
powiœlañsk¹, z wyj¹tkiem Che³mna, Torunia i Radzynia, spustoszy³ i spali³.
Berlewin, nowy marsza³ek Zakonu, zgromadzi³ si³y krzy¿ackie i uderzy³ w najeŸdŸcê.
Pocz¹tkowo Krzy¿acy sukces w bitwie odnieœli, lecz rozbieg³szy siê za ³upami otoczeni zostali przez zastêpy Pomorzan i Prusów.
Marsza³ek Berlewin poleg³.
Z ca³ego wojska Krzy¿aków tylko dziesiêciu rycerzy zdo³a³o ucieczk¹ siê ocaliæ.
Rycerze z Torunia na pomoc przybieg³szy zastali ju¿ pole bitwy trupami zas³ane, tote¿ sromotnie uciekli.
Swiêtope³k popêdzi³ za nimi i niema³¹ klêskê im zada³.
Wróciwszy siê pod Che³mno, oblega³ tê twierdzê, a¿eby syna Mestwina odebraæ, który tam
by³ wiêziony, oraz bezcenn¹ szkatu³kê z g³ow¹ œwiêtej Barbary.
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Che³mno by³o tak wyludnione, i¿ biskup zachêca³ dostojne niewiasty, by siê ³¹czy³y z pacho³kami i s³u¿b¹.
Kobiety che³miñskie przywdzia³y by³y zbroje mê¿czyzn i wysz³y na wa³y obronne do boju.
Komtur Che³mna i jego rycerze sekretnym sposobem, po nocy wys³ali Swiêtope³kowica Mestwina do zamku Sartawic.
Ojciec powzi¹³ tê o synu wiadomoœæ i we dwa tysi¹ce ¿o³nierza poszed³ œladem synowskim,
niszcz¹c wszystko po drodze do ostatniej przyciesi i do ostatniego cz³owieka.
Tymczasem przy obleganiu twierdzy Che³mna poniós³ klêskê i ca³¹ prawie si³ê swoj¹ utraci³.
Rycerze zakonni wys³ali Mestwina z tej ziemi zakrwawionej na dwór ksiêcia Austrii, ¿eby go
ojciec nie dosta³.
Po trzecie Swiêtope³k podburzy³ Prusaków, spl¹drowa³ Kujawy mszcz¹c siê na ksiêciu Kazimierzu za Nak³o.
W wid³ach starego i nowego Wis³y koryta, poni¿ej zamku w Gniewie, pobudowa³ zamek Zantyr w celu powstrzymywania rzecznych transportów krzy¿ackich,
Na lewym brzegu Wis³y, ni¿ej Che³mna, Œwiecie jako miejsce swego wypadku obwa³owa³.
Lecz nowe poniós³szy pora¿ki, po wielokroæ doznawszy klêsk wojennych, niestrudzony wojownik znowu prosi³ o pokój.
Opizzoni, opat Messyny, legat papieski, zdj¹³ zeñ kl¹twê, gdy skruszony pokutnik zerwa³
wszelkie z poganami stosunki i obieca³ pomagaæ Krzy¿akom w dziele wytêpienia ba³wochwalców.
Ob³udnik przyobieca³ wszelkie wype³niæ ¿¹dania, byleby mu Zakon wyda³ syna i zwróci³ relikwie.
Lecz ledwie pokój ów zosta³ zawarty, po raz czwarty zbuntowa³ Prusaków, wtargn¹³ w posiad³oœci krzy¿ackie od strony Go³ubia nad Drwêc¹ i mordowa³ bez litoœci pog³owie.
Spustoszy³ potem Kujawy i zabra³ wielkie ³upy, które jednak mistrz prowincji mu wydar³.
Po zawarciu nowego pokoju w po³owie trzynastego stulecia Swiêtope³k now¹, pi¹t¹ z rzêdu
wojnê rozpocz¹³.
W ci¹gu dwunastu lat blisko, czasu w³adania wielkiego mistrza Zakonu Henryka von Hohenlohe, Swiêtope³k pomorski wiód³ nieustann¹, bezsenn¹ i straszliw¹ walkê z Zakonem.
A jednym z najzawziêtszych jego hase³, jednym z celów, jedn¹ z przyczyn rzezi najkrwawszych, ³upiestw najbezlitoœniejszych, po¿ogi bestialskiej by³o posiadanie na nowo relikwii
œwiêtej Barbary, niegdyœ na Helu wybrze¿e przez burzê rzuconej.
Tak to czo³o dziewicze, najœwiêtszymi, najdalszymi od zbrodni tego œwiata nasycone myœlami, znalaz³o siê poœród mleczów skrwawionych i bezlitosnych toporów, nad potokami ³ez
niedoli i w zwojach k³êbów dymu, pomiêdzy jêkiem krzywdy i wrzaskami napaœci, jako has³o rzezi dzikiej, jako zemsty okrzyk bojowy i jako sztandar grzechu.
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ROZDZIA£ 4
Wiele baœni przep³ywa pod checzy niskimi powa³y o burzy nad niezg³êbionym bujowiskiem.
Któ¿ zaœ wyraziæ potrafi i jaka baœñ odtworzyæ straszliwoœæ nocy jesiennej, wisz¹cej nad
³odzi¹ samotn¹, przez wicher miotan¹ w przewa³ach?
Któ¿ zdo³a wys³owiæ odwagê, cierpliwoœæ i pracê samotnego cz³owieka, aby siê burzy nie
poddaæ, noc przetrwaæ i trafiæ do brzegu!
Lecz i w cichy lipcowy poranek strach na rybaka czatuje u spokojnego wybrze¿a.
Strach czatuje i tam nawet, wtedy nawet, gdy rybak sieæ sw¹ chce zarzuciæ u p³azy tego miecza morskiego, u tylców têpych przyl¹dka, gdzie siê helska, niemiecka zatoka ³agodnie w g³¹b
l¹du wygina.
Skoro rybak rzuci w wody kotwicê, by ³ódŸ nad g³êbi¹ nieruchomo postawiæ i czekaæ na po³ów w spokoju, kotwica nie ima siê gruntu.
Dzwoni pazur ¿elazny kotwicy o kamienie podbrze¿ne, o skarpy potê¿ne, pod piaskiem
w opokê wkopane, o ceg³y czerwone, które w g³êbi pod zdziarami rdzewiej¹.
Z dna morza rumowie czerwone i kamieñ ciosowy wyziera.
Lêka siê serce rybaka, Niemca dziœ zawziêtego, Kohnkela lub Walkowsa, i strach wielkooki
ogarnia K¹kolów i Walkowców potomka.
Serce jego, niepamiêtne jak u mewy, dr¿y przed czymœ strasznym i ciemnym.
Gdy bowiem rybak ucho nastawi wœród ciszy, dochodz¹ go dzwonów zatopionych rozg³osy
i jêki.
Dziœ na tym miejscu, gdzie stary gród s³owiañski siê wznosi³ - morze dzikie siê pieni.
Gdzie sta³y koœcio³y i klasztor jeszcze w siedemnastym stuleciu, okr¹g³y wzgórek zalega,
traw¹ bujniejsz¹ ni¿ inne pokryty.
Samotna tam dzika ró¿a oddaje nik³ym swym kwiatem pozdrowienie - nikomu - pustce, milczeniu.
Grube sosny, z ga³êziami na wschód schylonymi, szumi¹ do wtóru morzu zg³odnia³emu, które ¿ywoty zabiera, a trupy ze siebie na brzegi wyrzuca.
Nic tam nie zosta³o ze s³owiañskiego grodziszcza, które Wartys³aw Pierwszy w piaski wkopa³, Ratibor koœcio³em uœwietni³, a Wojciech b³ogos³awi³ na ¿ywot.
Znik³o do znaku, do ostatniego kamienia osiedle s³owiañskie, a powsta³o w oddali osiedle
niemieckie za czasów panowania nad t¹ ziemi¹ Krzy¿aków.
Nie ma na to ¿adnego pisanego dowodu, ¿eby siê tu to samo dokona³o, co w Gdañsku za
w³adztwa Henryka von Plotzke.
Tylko tak samo jak w Gdañsku kamieñ na kamieniu nie zosta³ ze s³owiañskiego budowania,
a nowe sio³o niemieckie w kwitn¹cym stanie powsta³o.
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Legenda niemiecka powiada to samo o Helu, co powiedzia³a po zbrodni Dominika o Gdañsku, i¿ mieszkañcy dobrowolnie swoje stare domostwa spalili i zniszczyli, i na inne siê miejsca przenieœli.
A na tym nowym miejscu pobudowawszy swe domy, ju¿ byli od tej chwili i na zawsze Niemcami.
Powiada tak¿e legenda, i¿ mieszkañcy Jastarni s¹ przybyszami i przesiedleñcami z tego¿
Helu.
Czemu od doskona³ej zatoki, od portu wygodnego i od najbli¿szego dostêpu do bogatego
w morskie ryby przestworza, od miejsca, co siê tak wygrzewa w promieniach po³udnia, i¿ tu
dojrzewa winograd i figa, s³owiañscy rybacy odeszli dobrowolnie na pó³noc do przesmyku
bez portu, do miejsca dalekiego od wypadu na morze?
Mieszkañcy dalekiej od Helu Jastarni, le¿¹cej za borem niema³ym, zachowali swój jêzyk prastary, s³owiañski, i wiarê owego biskupa Wojciecha, który zatopione dziœ w morzu koœcio³y
poœwiêca³.
Niemcy, którzy na cudzych popio³ach tak dobrze, tak wygodnie, tak m¹drze, tak zdrowo, tak
œwietnie, przezornie i piêknie budowaæ siê umiej¹, zabrali pod swe nowe domostwa dawnej
cerkwy Wartys³awa ostatnie kamienie.
I nic nie chc¹ powiedzieæ, a nawet pamiêtaæ, jak to siê dokona³o, i¿ stare owo miasto ziemia
g³ucha poch³onê³a i morze zimne zatopi³o.
Przybiegali jeno do niedawna w owo miejsce samotne, ¿eby siê nad uroczyskiem roztkliwiaæ.
Wylewali swym zwyczajem sentyment nad miastem, które ich przodkowie zniweczyli.
Proz¹ i wierszem opiewali owe dzwony, których bicie zniemczony rybak s³yszy, i drukiem
usi³owali przekazaæ innym Niemcom nastrój jakoby u¿alenia siê nad losem koœcio³a, który
ich przodkowie do ostatniego kamienia na zag³adê skazali.
Tam, gdzie za czasów niemieckich puszcza siê zaczyna³a dla niemieckiej siedziby, na skraju
wielkiego lasu helskiego - a gdzie dziœ wre i kipi najbujniejsze w³aœnie ¿ycie, za³o¿ono niegdyœ cmentarzysko dla wyrzuconych przez morze bezimiennych i nieznanych topielców.
Mieli le¿eæ w pustce zupe³nej, w ciszy bezwzglêdnej, w lesie g³uchym miêdzy Jastarni¹ i Helem.
A oto sta³o siê, i¿ le¿¹ miêdzy nowozbudowan¹ stacj¹ kolei ¿elaznej i miêdzy œwietnie zbudowanymi goœcinnymi domami dla rybaków wêdrownych, dla Kaszubów szukaj¹cych pracy
na morzu.
Na nowo otoczy³o ich ¿ycie - przysz³o za nimi do tej bezimiennych pustelni.
Pewnie, ¿e obojêtn¹ jest spraw¹ dla pokonanych przez morze, dla jego ofiar bezsilnych, czy
spaæ na dnie mulistym i byæ po¿artym przez ryby i raki, przez gady i robactwo - czy spaæ w litym piasku miêdzymorza, w ostêpie boru g³uchego, a byæ po¿artym przez jego ¿aby i wê¿e.
Lecz mo¿e matce sierocej, co w ziemi dalekiej po nocach czeka³a i pustki wiecznej nadaremnie prosi³a siê a¿ do utraty ostatniej nadziei o wieœæ, o znak od przepad³ego syna - l¿ej bêdzie, gdy jej sen wieszczy podpowie, i¿ miêdzy ludŸmi spoczywa.
Mo¿e dla niej ulg¹ to bêdzie, gdy on po nocy tysi¹c mil duchem przeleci i u wezg³owia stanie, a¿eby to miejsce moc¹ sennego marzenia pokazaæ - i¿ nie tu³a siê na dnie morza.
Bo straszna to przecie myœl dla ludzkiego rozumu i nieznoœne czucie dla serca matki sierocej, i¿ jej syn wa³êsa siê na dnie morza, nie mog¹c znaleŸæ spoczynku, miotany i targany,
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z miejsca na miejsce przez tajemnicze i straszliwe oceanu potwory, jakoby w duszy szatana
wyœnione - przez diab³y morskie i rekiny, przez g³owonogi oœmiornice, przez gruboskorupe
langusty, ohydne kraby, oœlizg³e miêczaki, ukwia³y i je¿owce.
PrzeraŸliwe to dla jej serca czucie, i¿ to on w³aœnie, on jedyny, sp³acaæ musi d³ug z pe³na za
wszystkie zbrodnie cz³owiecze wzglêdem mieszkañców morskiej g³êbiny spe³nione.
To na nim samym mszcz¹ siê teraz morskie potwory, rozszarpuj¹c go i rw¹c na sztuki, za tysi¹ce lat podstêpów, oszustw, morderstw i æwiertowañ, których cz³owiek na ich rodzie dokona³.
Gdy go zaœ morze ze swego ³ona na jasne str¹dy wymiot³o, œpi wed³ug ludzkiego obyczaju
na suchego piasku poœcieli i pod sosny zielonej ga³êzi¹, któr¹ rêka cz³owieka z³o¿y³a.
Bezimienny gardzina, który o s³oñca zachodzie ziemiê such¹ porzuca³, powróci³ oto z wyprawy.
Gwar pracy, odg³os ruchu z miejsca na miejsce, radosny krzyk ¿ycia og³asza wokó³ jego ³o¿a
wiecznego zwyciêstwo cz³owieka nad l¹dami suchymi i nad dzikimi morza obszary, skoro
taki jest los rodu ludzkiego na ziemi.
Oto, co g³osi jedna z rybackich wiestek na przymorzu:
Onego czasu wyje¿d¿ali na po³ów z kaszubskiego osiedla dwaj bracia rodzeni, dwaj rybacy,
do tego samego nale¿¹cy maszopstwa.
Mieli obadwaj mocne ³odzie, uszczelnione pracowicie, z maszty, z ¿aglami, z kotwic¹, we
wszelki zaopatrzone przyrz¹d i statek.
Ka¿da tedy z tych ³odzi mia³a olinowanie nale¿yte, ster, czyli wojo, wios³a okute i nie okute
paczyny albo pojazdy, plichtê na przedzie, oporki i no¿nice, pa³asz boczny i korczaki, czyli
st¹gwie do wylewania wody.
Obadwaj maszopi mieli sieci g³êbokie i op³awne na ³ososie, którymi siê parali od marca do
œwiêtego Wojciecha, i mieli skarpie niewody, które znowu ciskali od wiosennych roztopów
a¿ po œwiêtojañskie poranki.
Mieli g³ady i brodniki dla po³owu ma³ej rybki tobijaszka, któr¹ siê wyrzuca na przynêtê wêgorza - i mieli gêstookie sieci na œledzie oraz niewody na wêgorza, którymi zaci¹gali od Narodzenia Panny Marii a¿ do œwiêtej Jadwigi.
Mieli tak¿e wszelkie wêdy, czyli takie, do chwytania na przynêtê wêdrownego ³ososia, id¹cego w swoj¹ drogê w stumetrowej g³êbinie.
Z tym to przyrz¹dem puszczali siê w s³one morze i na bystre jego szory.
Na rybitwê ma³omorsk¹ wychodzili z bodorem, którym wojowali wêgorze od œwiêtego Marcina a¿ do Gromnic.
Mieli konopne, gdañskie wite niewody do ³owitwy na ³odziach z wyrzuceniem kotwicy.
Mieli mocne brodniki, a tymi znowu wygarniali piskorze i wszelk¹ inn¹ s³odkowod¹ rybê od
œwiêtego Wojciecha do Œwi¹tek i od Œwi¹tek po Dominika.
Mieli równie¿ waty na raki a wiêcierze na t³ust¹ rybê - dargi z mosiê¿nymi ³añcuszki na czujnego szczupaka i zwyk³e wêdy na wêgorze.
Snadniej pewnie by³o obudwu braciom K¹kolom, starszemu Józefowi z przezwiskiem Marycin - od imienia ¿ony Maryki - i m³odszemu Janowi z przydomkiem Litak - wypadaæ w Ma³e
Morze.
Zepchn¹æ jeno baty ze spychu i bie¿eæ w rodzonej fali, na oczach maj¹c domostwo i noc
pewn¹ pod strzech¹.
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Skoro jednak wypad³o bie¿eæ w S³owiñskie na morsk¹ rybitwê, ciê¿k¹ musieli pracê podejmowaæ.
Nie dane im by³o posiadaæ zacisznej przystani, gdzieby w spokoju i bez wiatru mo¿na by³o
przygotowaæ wyprawê na ów po³ów godziwy.
Nie mieli miejsca ucieczki, gdy czarna burza spêdzi rybaka z przestworu a do ucieczki przynagli.
A nawet, plonem godziwym obarczeni, musieli ponad si³y przy z³ym wietrze pracowaæ, z tak
daleka do dom wracaj¹c, gdy¿ trzeba by³o przecie Hel prawie ca³y z obu jego stron remami
obci¹gn¹æ.
Wiatry morskie nimi jako wola rz¹dzi³y, skoro siê w dal wybierali, porówno ze swojakami
z Jastarni, Boru, KuŸnicy i Cha³up - porówno ze wszystkimi tamtego brzegu, ze Swarzewa,
z Os³anina, z Mrzezina, z Rewy, z GnieŸdziewa, z Oksywia, czy tam z Gdyni.
Tak to dnia jednego, w samym zacz¹tku jesieni, bracia K¹kolowie, starszy Józef Marycin
i m³odszy, przezwiskiem Litak, poci¹gnêli na pojazd w tamto morze.
A wyruszyli zaœ g³êboko jeszcze nade dniem, o dobrze ciemnej nocy, gdy pochodnica zaranna sama jeno sta³a w niebiesiech jako blask rozogniony.
£agodna bryza zachodnia skrzyd³a p³ócienne wydyma³a, gdy za Borem bia³e, wysokie brzegi
ledwie w mroku widoczne mijali.
Józef, jako nale¿y starszemu i przedniemu w maszopstwie, jecha³ przodem w swej kwaczy,
patrz¹c siê wiernie na gwiazdê.
Jan ci¹gn¹³ za nim pos³usznie, w bruzdê bratow¹, helm¹t steru ledwie-ledwie dotkniêciem
d³oni wprawiaj¹c.
Podobnie jako brat starszy - z gwiazdy pochodnicy spojrzenia nie zdejmowa³.
Pierwszy siê oto brzask nieci³ za helskim staroborem, gdy dwie pomorzance kêpê, G³owê
Go³êbia, pó³okrêgiem dalekim na toni okr¹¿a³y.
Na bystrz ciemn¹ sp³yn¹³ przedœwit niejasny, a w serca braci rybaków niejasna sp³ynê³a radoœæ.
Obadwaj tam nieruchomi jednako, jakby z kamienia wykuci, szuty jeno swych p³ócien poci¹gaj¹c, aby siê podmuchowi przeciwi³y, dusze swe blaskiem niebiañskim poili.
Chwalili bezs³ownym czuciem w pokorze prostych serc Pañskie poranne dzie³o.
Gdy zaœ wymijali bojê wiecznie wzdychaj¹c¹ na toni przy tamtym ju¿ brzegu - dzieñ by³ bia³y.
Daleko wysun¹wszy siê w ³owiszcze kêdyœ na prost Karwi, gdzie brzegów wcale ju¿ widaæ
nie by³o, a g³êbia p³ytkiego morza schodzi³a do metrów trzydziestu, poczêli denne sieci wyrzucaæ.
Ka¿dy z braci wymiata³ sieæ swoj¹, z³o¿on¹ z matni i dwu krótkich skrzyde³ opatrzonych deskami, które s³u¿¹ do rozpiêcia niewodu.
Do skrzyde³ i do desek przywi¹zane mieli d³ugie liny, których koñce zostawa³y w ka¿dej
z dwu ³odzi id¹cych pod ¿aglem.
Niewody przez ³odzie ci¹gnione sz³y po dnie, zagarniaj¹c do matni p³astugi, stornie, g³adysy,
a strasz¹c je pêkami charszczu twardego, przytwierdzonymi do liny.
Co pewien czas to Józef, to Jan wyci¹ga³ do wnêtrza ³odzi swój niewód i wytr¹ca³ z macicy
po³ów dnia tego, nad podziw ogromny.
Nape³ni³y siê storniami, g³adysami, bañtkami dna pomeranków, a dusze rybaków radosne by³y
od pracy i jej pomyœlnego wyniku.
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Po³udnie przeminê³o - na tê porê strasznie skwarne, parne i duszne, p³on¹ce od s³onecznych
promieni.
Ledwie zaœ przeminê³o po³udnie, wicher niespodziany sk¹dœ powia³. Morze wzburzy³o siê nagle.
Fala zarywaæ siê poczê³a do topieli, a widnokr¹g zawlók³ siê mrokiem, prawie nocnym.
Zdumieli siê obaj rybacy i oczy przecierali, w³asnym nie wierz¹c spojrzeniom.
Stanê³a przed ich Ÿrenicami na zachodnim sk³onie nieba i gna³a ku nim w³aœnie tr¹ba czarna,
ukrêcona z powietrza i z wody.
Zwara wodna poderwa³a siê z miejsca niskiego, a wiatr lotem po drogach ko³owych zawija³
j¹ w lej, skacz¹cy po morzu i trzepi¹cy siê w pianach jako ryba niezmierna.
Powietrze rzutem z okolicy wy¿szego do ni¿szego ciœnienia popchniête z³¹czy³o siê z wirem
wodnym, jakby go poca³unkami poderwa³o do siebie.
S³up czarny œrodkiem morza z zachodu ku wschodowi gna³ wiruj¹c.
Ponad tym- to czarnym kr¹¿elem rozpostar³a siê potê¿na ciemna chmura, wylewaj¹ca strugi
deszczu.
Wokó³ górnego ³ba potwory t³uk³y siê masy porozdzieranych ob³oków, pêdz¹c od wnêtrza
wiru ku jego bokom wygiêtym.
Zgas³o do cna s³oñce w potopie ulewy.
Z dnia jasnego nagle ciemna noc siê sta³a.
B³yskawice raz wraz rozpala³y niez³omne œciany wie¿y lec¹cej, a grzmot rozbija³ siê w obrêbie jej zakola.
Obadwaj bracia rybacy rzucili siê do ucieczki.
Lecz w którekolwiek pomknêli siê stronê, wios³ami pracuj¹c, zawsze wirowy bieg wichury
gna³ ich ku œrodkowi zjawiska.
Stargane zosta³y p³ótna ¿agli.
Gdzieœ siê sieci podzia³y.
Wyrwa³y siê z r¹k i pogna³y w burzê remy wiose³.
Woda górna spadaæ poczê³a w ³ódŸ ka¿d¹ i nape³niaæ j¹ sob¹.
Rozradowa³y siê ryby z³owione pod nogami oszala³ych rybaków.
Ba³wany, krêgiem zwijaj¹ce siê ponad szkut¹ Józefa i ponad szkut¹ Janow¹, wa³em sycz¹cym wyniesione, grzyw¹ wœciek³ej piany obros³e, przybra³y kszta³ty potworów, które zda³o
siê z g³êbin morza wypad³y.
Wirem gna³o obiedwie ³odzie, trzaskaj¹ce siê wzajem bokami.
Krzyk obydwu rybaków sta³ siê ob³¹kany i g³upi, gdy widzieli, i¿e gin¹.
Ale starszy wiekiem i w rzemioœle rybackim zmaca³ i uj¹³ przecie w sobie twarde mêstwo.
Pocz¹³ m³odszemu rozkazywaæ.
Zakrzykn¹³: - Wodê - korczakiem!
Rzuci³ siê m³odszy do korczaków i szufli wylewnych.
Obur¹cz pocz¹³ wodê z ³odzi na zewn¹trz wymiataæ.
Krzy¿e jego zgina³y siê po tysi¹c razy, szybciej ni¿ biegnie s³owo opisu, rêce w szaleñstwie
wylewa³y wodê z g³êbi.
Starszy czyni³ to samo w swojej ³odzi.
S³ychaæ by³o w ryku burzy sapanie obudwu i bez³adne s³owa modlitewnego skam³ania.
Lecz mimo pracy tak wœciek³ej, i¿ zdolna by³a si³ê burzy pokonaæ, widzieli obadwaj z przera¿eniem, i¿ siê ³odzie zanurzaj¹ od wzrastaj¹cego ciê¿aru i ¿e wody nie ubywa, lecz przybywa.
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Zlani potem wewnêtrznym bardziej ni¿ potopem zewnêtrznym ulewy - noc mieli w oczach
a w duszach szaleñstwo.
Bose ich nogi œlizga³y siê w lepkiej masie cia³ rybich, roj¹cych siê na dnie ³odzi, a¿ siê obaj
raz za razem na wznak w wodê walili.
Poskoczyli tedy samowtór obiema stopami na burty.
Na nich stoj¹c pracowali bez wytchnienia i a¿ do ostatniego oddechu.
Krzyk m³odszego stawa³ siê coraz czêstszy, g³oœniejszy.
Starszy obejrza³ siê poza siebie i straszliw¹ rzecz zobaczy³.
£ódŸ Jana by³a pe³na wody, a on sam sta³ okrakiem na nadburciu, we wodzie a¿ do kostek.
Burty kwaczy - raz bakortem, drugi raz sztymborkiem - wynurza³y siê z piany, jakby jeszcze
poratunku szukaj¹c.
Rudel pod ciê¿arem rybaka ca³kiem siê w wodê zawali³.
Plichta statku stromo wylaz³a i ko³ysz¹c siê sta³a nad fal¹.
Przelewy morza sz³y nad ³odzi¹ i miêdzy nogami rybaka.
I oto rozleg³ siê krzyk: - Bracie, ratuj l
W czarnych bry³ach wody Józef zobaczy³ m³odszego, jako p³ynie ku niemu.
A sam sta³ po kolana w przewa³ach, a sam widzia³, ¿e mu w ³odzi ju¿ po nadburcia przybra³o, a sam czu³, ¿e mu si³y w ramionach ubywa.
W ocemgnieniu zobaczy³ w g³êbi siebie twarze dzieci i oczy bia³ki mi³owanej.
W takiej oto z³ej minucie brat Jan ze skowyczeniem rozpaczy do jego burty siê dorwa³.
W takiej oto z³ej minucie koœlaw¹ lew¹ d³oni¹ zgrzyta³ po niej pazurami.
Poczu³ we wnêtrznoœci swej Józef zimne i jasne rozumienie, ¿e skoro drugi cz³owiek do ³odzi
tej siê wwali, nie strzyma statek zatopiony zdwojonego ciê¿aru i natychmiast na dno pójdzie.
I spokojny mu to rozmyœl kaza³ zrobiæ, co siê wykonaniem spe³ni³o.
Józef schyli³ siê nag³ym ruchem, porwa³ za uchwat wios³a, co przy bakorcie le¿a³o, i pchn¹³
nim w g³owê Jana.
A potem widzia³ jego rêce, to tam, to sam plaskaj¹ce miêdzy piany, to w g³êbi, to wierzchem.
I chargot jego s³ysza³, to we wodzie, to nad wod¹.
Raz jeszcze widzia³ jego oczy wpatrzone,
Wtedy otwar³a siê chmura ponad burzy oœrodkiem i na mgnienie powieki ukaza³o siê niebo.
Wiatr pchn¹³ ³ódŸ w jakiœ okrêg odmienny i poniós³ j¹ w bia³ych pianach dziobem na dó³ albo
ruf¹ w otch³ani, z boku na bok j¹ maga³ w przepaœciach.
Józef chwyta³ wodê czerpakiem, bez jednej chwili wytchnienia.
A gdy zda³o mu siê ukradkiem oczy podnieœæ za siebie, nie widzia³ ju¿ leja wody.
Wiatr srogi dok¹dœ go pêdzi³.
Ani siê spostrzeg³ spracowany, ¿e mimo ulewnego wci¹¿ deszczu wody mu w ³odzi uby³o.
Gor¹co wielkiego szczêœcia wskroœ cia³o jego przejê³o.
Wtedy rozejrza³ siê po okrêgach, na wszystkie strony wo³aj¹c: - Litak! Litak!
Ale morze jeno zbiegano w odpowiedzi chlasta³o.
A nim wszystkê wodê z czó³na zdo³a³ wylaæ do kropli, da³o mu siê uczuæ przyciszenie
orkami.
Czarny rdzeñ burzy kêdyœ na wschód pocwa³owa³.
Nadesz³a wreszcie szczêœliwa minuta, i¿ Józef przysiad³ na duchcie.
Pot otar³ z czo³a.
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A choæ przewa³ jeden po drugim miota³ na wsze strony p³awaczk¹, rybak nie móg³ siê z miejsca podŸwign¹æ.
Nie móg³ myœli swych ruszyæ z tego miejsca na burcie, nie móg³ oczu zepchn¹æ wol¹ z tego
miejsca przy dulce, gdzie by³ widzia³ skostnia³¹ rêkê Litaka.
A¿ wreszcie run¹³ na b³otniste dno ³odzi, twarz¹ miêdzy stornie i bañtki.
D³ugo tam nad nim wiatr hucza³ i ostra go fala zlewa³a.
Gdy siê zaœ porwa³ o jakiejœ godzinie, posêpny wieczór zapada³.
Widaæ by³o w pobli¿u bia³e helskie wybrze¿e,
Nie milkn¹cy nigdy g³os boi, gwiŸdziela morskiego, w oddali, w swoim miejscu narzeka³.
Ach, któ¿ wyraziæ potrafi straszliwoœæ nocy jesiennej, zwisaj¹cej nad ³odzi¹ samotn¹!
Ach, któ¿ wyraziæ potrafi nieszczêœcie grzesznika, dŸwigaj¹cego po falach uczynku wspomnienie.
Maszop uj¹³ swe wios³o ocalone z pogromu.
Patrza³ na pióro pojazdy, którym miêdzy oczy Litaka uderzy³.
Wymaca³ to miejsce na wioœle struchla³ymi palcami.
Milczenie mu wiekuiste nakaza³.
Ze wszej mocy ramienia bratobójcz¹ pojazd¹ pracuj¹c op³yn¹³ przyl¹dek.
Zawróci³ nos ³odzi ku strome rodzinnej.
Ujrza³ wreszcie dzieciñskie uœmiechy, bia³ki oczy sp³akane.
Matki oczy skostnia³e, pytaj¹ce siê o tamtego.
Da³ w za³amane jej pa³ce, w szale targaj¹ce siwe w³osy, wiadomoœæ z³owrog¹, i¿e orkan zatopi³ Litaka.
Zachowa³ przed urzêdem maszopskim spokojnoœæ i godnoœæ i zimno dostojne oblicza, gdy,
zataiwszy uczynek, wszystko na opak wykrêci³.
Wzruszali siê mê¿owie, mocy morza œwiadomi, s³ysz¹c, jako siê z bratem obadwaj bronili,
jako tamten daleko wichrami porwany nie strzyma³, a starszy nadaremnie go szuka³ w przepaœciach.
Chwalili starszego K¹kola za pracê, za ofiarnoœæ, za spokój, za mêstwo.
Wieœæ o nim posz³a od checzy do checzy, od sio³a do sio³a.
Trzecie morze ³ez wyp³ynê³o, od tamtych nie mniejsze, ze starych oczu matczynych pod cerkwy drewnianym pu³apem.
T³uk³ siê w ci¹gu dni i tygodni pogwarek o straszliwej niedoli Litaka.
A potem sprawy chorób i jad³a zatatra³y wspomnienie.
Nie zapomnia³o serce matki. Nie zapomnia³o wnêtrze brata.
Skoro Józef wybiega³ na po³ów w Wielkie-li, w Ma³e-li morze - daleko od brzegów odbija³.
Szuka³ po dnie poprzez wody, przepatrywa³ oczyma.
Przepatrywa³ fale przeczyste.
I rycza³ w spienion¹ pustyniê z g³êbi wnêtrza, targanego od straszliwej mêczarni: - Litak! Litak!
A nieraz wstawszy w nocy, rzekomo do ³odzi na wyw³oce spokojnie le¿¹cej, rzekomo do sieci rozwieszonych na poty-czach i sochach, brn¹³ na duny dalekie, pustynne, na dzikie wybrze¿e i wy³ w ciemne morze, aby ul¿yæ wewnêtrznej boleœci: - Litak! Litak!
Lecz na g³os duszy wzywaj¹cej g³os morza chrapliwie i z sykiem jednakiej zaw¿dy odpowiedzi udziela³.
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Na g³os duszy wzywaj¹cej gwiŸdziel jeno morski, p³aw ¿elazny, ze swego miejsca w oddali
g³uchy jêk niby œpiewkê wiecznoœci odrzuca³.
Minê³y dnie d³ugie i leniwe tygodnie.
Gdy zaœ na jesieni ³ososie podp³ynê³y do brzegu i ca³y lud rybacki wylêga³, aby maszopstwami, po porz¹dku a pod szypra komend¹ toñ zajmowaæ, Józef stan¹³ wraz z innymi do pracy.
Zostawiwszy stu³okciow¹ linê na brzegu, wyjecha³ w wielkim bacie na morze, wyrzuci³ prawe skrzyd³o, macicê, lewe skrzyd³o niewodu.
Wróci³ duchem do brzegu, drug¹ linê przywo¿¹c.
Stan¹³ sam i pierwszy szlê na ramiê zarzuci³ - za nim bia³ka i dzieci, a nawet matka stara.
Id¹c zaœ wstecz a powoli, id¹c jedno za drugim, spokojnie niewód ci¹gnêli.
By³o bowiem ciê¿ko w macicy i srodze siê w niej godne ryby targa³y.
Radoœæ opanowa³a rodzinê.
Skoro ju¿ gruba matnia wytoczy³a siê w str¹dy, ujrzeli, i¿ jest pe³na nad podziw.
Lecz wnet radoœæ powszechna w straszne przemieni³a siê czucie, gdy wœród wielkich ³ososi,
skacz¹cych w górê po piasku, ujrzeli nieruchomego Litaka.
Ka³em morskim zwalany a oblepiony kidzen¹, z ran¹ krwaw¹ na czole, le¿a³ z rozkrzy¿owanymi rêkami.
Przyszed³ oto nierych³o na wo³anie Józefa.
Z g³êbin morza dalekich a z be³ku przepad³ego powróci³, ¿eby u stopy braterskiej jasne czo³o
po³o¿yæ.
O niespodzianej godzinie.
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ROZDZIA£ 5
Nie umiera nigdy zbrodnia, kiedykolwiek by³a dokonana - przed tysi¹coleciem czyli dzisiaj
nade dniem.
Przychodzi po tajemnicz¹ zap³atê o niespodzianej godzinie jako z³odziej.
Lecz czyli¿ ma œmiertelny - jako z³odziej - tylko na echo zbrodni, kiedykolwiek dokonanej,
chciwego ucha nastawiaæ?
Czyli¿ ma s³uchaæ tylko dzwonów, które bij¹ z g³êbin morza, z miast do cna zatopionych?
Trzeba drugie ucho nastawiæ na g³os dzwonów bij¹cy z wie¿y nowej, ze œwi¹tyni przysz³oœci.
Bo jak w amarantowym kwiecie pelargonii trwa nieprzerwany upa³, ruch, pêd, rozwój i ¿ycie, a naszym oczom ukazuje siê tylko niemy i zastyg³y stan kwitnienia, tak samo winno byæ
ze stanem wewnêtrznym i z form¹ zewnêtrzn¹ cz³owieka.
Cierpienie i rozkosz wewn¹trz byæ winny.
Na zewn¹trz winien byæ stan nieodmienny uœmiechu.
O œwiêty, o boski dzwonie nowy!
W ka¿dym twoim dŸwiêku jest wiêcej, ni¿ by³o w najbujniejszym marzeniu lat m³odych,
w najpotê¿niejszym lat mêskich zamachu!
Jaka w tobie si³a, jaka moc, jaka w tobie potêga!
Przychodzimy na to ja³owe wybrze¿e z cudownego losów u¿yczenia, na skutek przedziwnej
zap³aty, a¿eby zeñ uczyniæ naszej wolnoœci skarb bez ceny.
Przychodzimy jako spadkobiercy Krzywoustego dru¿yny.
Ona poprzez lasy przer¹ba³a pierwsz¹ drogê dla cichego apostolstwa synów bo¿ych.
Ona sz³a wielkie rzesze s³owiañskie wesprzeæ o polskie mocarstwo, obroniæ i zachowaæ.
My przychodzimy, gdy ju¿ rzesze s³owiañskie poch³oniête zosta³y i zniszczone na wieki.
Przychodzimy, aby szcz¹tek ostatni od zag³ady uchroniæ.
Lecz brzmi wœród nas ta sama, nowotna po wsze czasy, cantilena radosna.
Przybywszy na to ja³owe wybrze¿e budujemy portowe paliszcza, wprawiamy w ruch nowe
koleje, prowadzimy poprzez b³ota bite drogi i zbogacamy mieszkañców.
Mowê ich bezcenn¹ zachowujemy od zguby.
Jakoby z rêki legendarnego kaszubskiego wielkoluda, stolema, który z oksywskiego pó³wyspu ciska³ wielkie g³azy w Radiowo, sypi¹ siê na rad³owskim pobrze¿u nowe, piêkne osiedla.
Strza³y armat ze statków wojennych ³oskot roznosz¹ po morzu, po dolinach, po górach, g³osz¹c wszem wobec, i¿ stopa têpiciela nigdy tu ju¿ nie postanie.
Nie przynosimy tu zbrodni, nie przynosimy przemocy, nie przynosimy tu krzywdy.
Przynosimy zapomnienie, odpuszczenie i pokój.
Przynosimy dobro i pracê.
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PRZYPISY
Dla unikniêcia niejasnoœci oraz pos¹dzeñ o tworzenie neologizmów, co mo¿e siê nasun¹æ
wskutek wprowadzenia pewnych nowych nazw i okreœleñ, podajê tutaj miejsce narodzin ka¿dego z tych przyb³êdów do literackiego, wielkomiejskiego jêzyka.
B a k o r t - lewy bok ³odzi. (Boles³aw Œlaski, S³ownik morsko-rybo³ówczy, Poznañ 1922).
B a ñ t k a - ma³a fl¹dra, Pleuronectes flessus. (Ks. Hieronim Go³êbiowski, Obrazki rybackie,
Pelplin 1910),
B a t - ³ódŸ rybacka o jednym maszcie. (Œlaski, S³ownik mor.-rybo³.).
B e ³ k - kotlina na dnie morza, formy leja. (Œlaski, S³ownik).
B e ³ t - cieœnina morska, (Samuel Bogumi³ Linde, S³ownik jêzyka polskiego, Lwów 1854).
B o d ó r - oœæ rybacka na wêgorze. (Œlaski, Materia³y i przyczynki do dziejów... Pucka, Warszawa 1916).
B o j a - syrena p³ywaj¹ca, Heulboje, gwiŸdziel. (Œlaski, S³ownik).
B r o d n i k - niewód pomniejszy do ci¹gnienia po dnie morza. (Œlaski, S³ownik).
B u j o w i s k o - morze sfalowane. (Œlaski, S³ownik).
B u r t a - bok statku. (Œlaski, S³ownik).
B r y z a - franc. la brise, lekki a sta³y wiatr na morzu. (Œlaski, S³ownik).
B y s t r z - pr¹d morski, nurt. (Œlaski, S³ownik).
C h a r s z c z, czyli w y d m u s z y c a - roœlina do utrwalania piasków nad morzem. (Go³êbiowski, Obrazki rybackie).
C e r k w a, kaszubskie c e r k v j a - koœció³. (Stefan Ramu³t, S³ownik jêzyka pomorskiego,
Kraków 1893).
C h e c z e - mieszkania. (Ramu³t, S³ownik).
D a r g a - wêda na szczupaki. (Œlaski, S³ownik).
D e n e g a - wzburzone morze. (Wos Budzysz. Nowotne spiewe, Poznañ 1910).
D o r s z, czyli p o d m u c h l a. Gadus morrhua - ryba po³awiaj¹ca siê jedynie w g³êbokich
warstwach wschodniego Ba³tyku, (Prof. dr Antoni Jakubski, Rys biologii polskiego morza,
Lwów-Warszawa 1923).
D r y g a w i c a, czyli s ³ ê p - sieæ na Wiœle u¿ywana. (Œlaski, Rybo³ówstwo i rybo³ówcy na
Wiœle, Warszawa 1917).
D u l k a - ko³ek ¿elazny w burcie statku do opierania wios³a. (Œlaski, S³ownik).
D u n a - wydma piasku, zaspa, morska góra. (Œlaski, S³ownik).
G ³ a d a - cicha morska toñ. (Œlaski, S³ownik).
G ³ a d y s a - stornia g³adka, bez kolców, Rhombus laevis. (Œlaski, S³ownik).
G r u n t o w n i k - niewód po dnie chodz¹cy, (Œlaski, S³ownik).
G w i Ÿ d z i e l, czyli b o j a - p³yn¹ca syrena. (Œlaski, S³ownik).
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H a k - ³awica piaskowa w morzu. (Œlaski, S³ownik).
H e l m ¹ t, czyli h a m u l e c - rêkojeœæ, trzon steru. (Œlaski, S³ownik).
K i d z e n a, czyli w e b ³ o - trawa morska, Zostera marina. (Go³êbiowski, Obrazki).
K i e ³ p i e - ³abêdzie. (Œlaski, S³ownik).
K i p i e l - wielka fala na morzu, niem. Brandung. (Œlaski, S³ownikJ.
K l i n, kliver, foca, franc. le foc - ¿agiel trójk¹tny na przedzie statku. (Œlaski, S³ownik),
K o r c z a k - naczynie do wylewania wody. (Linde, S³ownik).
K r ¹ ¿ e l czy k r ê ¿ e l - walec drewniany w przêœlicy. (S³ownik warszawski Kar³owicza).
K r ê c i c h a - wielki niewód wyci¹gany za pomoc¹ ko³owrotów. (Go³êbiowski, Obrazki).
K w a c z a - statek rybacki o jednym lub dwu masztach, niem. Quase. (Œlaski, S³ownik).
M a s z o p s t w o - spó³ka rybaków ³owi¹ca na w³asny rachunek. (Ramu³t, S³ownik).
M i e r z e j a - w¹ski pas l¹du odgradzaj¹cy zatokê od morza. (Prof. Melchior Neumayer,
Dzieje ziemi. Warszawa 1912).
M i k o ³ a j e k a m e t y s t o w y - Eryngium maritimum, niem. Strand-diestel. (Dr January
Ko³odziejczyk, Krajobrazy roœlinne nad Wis³¹, Warszawa).
N a d b u r c i e, czyli d o l b a n - górna listwa nad burt¹. (Œlaski, S³ownik).
N i e o b a c z k i e m albo z n i e o b a c z k a - niespodzianie, chy³kiem. (Linde, S³ownik).
N i e t o t a, czyli s k r z y p, w i d ³ a k - œlad przedpotopowego wiel-kokrzewu. (S³ownik
warszawski Kar³owicza).
P a c z y n a - wios³o du¿e. (S³ownik warszawski Kar³owicza).
P a l i s z c z e - grobla z palów w dno morza bitych, franc. estacade. (Kazimierz Mok³owski
w Historii budownictwa drzewnego paliszczami nazywa budowle nawodne). Poniewa¿ nie
posiadamy nazwy na oznaczenie pojêcia estacade, digue, molo - u¿y³em wyrazu paliszcze.
P a ³ a s z - skrzyd³o drewniane w formie deski, umocowane z boku ³odzi dla nadania jej wiêkszej ostojnoœci na wodzie. (Œlaski, S³ownik).
P a w ³ o k a - bardzo cienka tkanina. „Zewlekli Jezusa i oblekli w pow³okê”. „Paw³ok¹ jasn¹
twarz zarzuci³”. „W³osy g³owy twojej, jako paw³oka królewska”. (Linde, S³ownik).
P ³ a s k o æ - franc. la plage, nadbrze¿e. Wyraz zas³yszany przez Antoniego Sygietyñskiego
z ust rybaków nadwiœlañskich i u¿ywany przezeñ na oznaczenie „pla¿y”.
P ³ a w a c z k a - ³ódŸ. „O bia³oskrzyd³a, morska p³awaczko, wychowanico Idy wysokiej,
³odzi bukowa...” (Jan Kochanowski, Odprawa pos³ów greckich. Chorus).
P o c h o d n i c a - gwiazda zaranna, „...pochodnica œwitu, ta Polaków obronna stella matutina”. (Juliusz S³owacki, Zawisza Czarny).
P o d p l u s k czy d o k ³ a d w o d y, albo s z e l i n g a - fala zalewaj¹ca str¹d i wracaj¹ca do
morza. (Œlaski, S³ownik).
P i ó r o albo c i ¹ g ³ o - dolna czêœæ wios³a, w wodzie zanurzona. „Pióra zowi¹ siê koñce
p³askie u pojazdów”. (Linde, S³ownik).
P l i c h t a - przód ³odzi z budk¹ dla sk³adania rzeczy. (Linde, S³ownik. Œlaski, S³ownik),
P ³ a s t u g a - fl¹dra, gatunek nale¿¹cy do rodziny p³astugowatych, czyli bokop³ywów, Pleuronectidae. (Prof. dr Antoni Jakubski, Zarys biologii polskiego morza).
P o j a z d a - wios³o nieokute. „Przy burtach obu rozsadzi³ pojazdy”. (Klonowicz. Linde,
S³ownik. Œlaski, S³ownik).
P r y s k - silne bicie ba³wanów, wielka fala na morzu. (Œlaski, S³ownik).

199

P r z e l e w a - silnie wzdymaj¹ca siê i opadaj¹ca fala. (Œlaski, S³ownik). „Gdy bok ju¿ czó³na zanurza siê w przelewie, drugi wa³ dŸwignie i nie da³ zaciekaæ”. (Linde, S³ownik).
P r z e w a ³ - wielki nap³yw fali. (Linde, S³ownik},
P o t y c z albo s o c h a - dr¹¿ek z rozszczepem u góry, wbijany na l¹dzie do zawieszania
sieci. (Œlaski, S³ownik. Linde, S³ownik).
R e m y - wios³a nieokute. (Œlaski, S³ownik).
R e w a - ³awica piaskowa ci¹gn¹ca siê w morzu, podwodzie. (Œlaski, S³ownik).
R u d e l albo r u d ³ o. - „Rudel jest w tyle statku i wychodzi za budê, którym sternik wed³ug
potrzeby kieruje”, (Linde, S³ownik).
R u f a - tylna czêœæ okrêtu. (Linde, S³ownik).
S a d y - ciemnosiwy. „Wo³ków go sadych ci¹gnê³a para”. (S³ownik warszawski Kar³owicza).
S i o d ³ a t y - szarawy. „Gêsi szarawe, siod³ate i pstre nie s¹ tak u¿yteczne jak bia³e”. (Linde, S³ownik).
S n a d z i z n a - mielizna, p³ycizna w morzu, mianowicie przy brzegu. „Z powodu snadzizny Ma³ego Morza...” (S³ownik warszawski Kar³owicza).
S p y c h - urwisty, obsypuj¹cy siê brzeg, wiszar, franc. la falaise. (Œlaski, S³ownik).
S t o r n i a - fl¹dra wyros³a. (Œlaski, S³ownik).
S t r ¹ d - brzeg morski, zw³aszcza p³aski, nadmorze. (Œlaski, S³ownik).
S t r o i s z - d³uga laska, trzon u bodora. (Œlaski, S³ownik).
S t r o n a - w¹ska smuga wody tu¿ przy brzegu Wielkiego Morza, pomiêdzy progiem a such¹
rew¹. (Œlaski, S³ownik).
S u s t a w y albo s t a w y. „Lekarz nam kaza³ w sustawy uderzyæ”. (Juliusz S³owacki, Ojciec
zad¿umionych).
S z k u t a - statek wodny. (Linde, S³ownik).
S z o r - bardzo g³êboka woda na morzu, w znacznym oddaleniu od brzegów, odznaczaj¹ca
siê ciemn¹ barw¹, wart morski. (Œlaski, S³ownik). „Woda prze szorem, woda p³ynie bystro”.
(S³ownik warszawski Kar³owicza).
S z t y m b o r k - prawy bok statku. (Œlaski, S³ownik).
S z u t - lina do przytrzymywania dolnego, zewnêtrznego rogu ¿agla w pewnym kierunku do
wiatru. (Œlaski, S³ownik).
S z y p e r - starszy rybak, prze³o¿ony nad maszoperi¹. (Go³êbiowski, Obrazki).
T a k i e l - olinowanie i u¿aglenie statku. (A. Kleczkowski, Rejestr budowy galeony. Kraków
1915).
T a k l a - wêda na ³ososie. (Œlaski, S³ownik)].
T o p ¿ a g i e l, czyli wrona - ma³y ¿agielek u szczytu masztu ponad wielkim ¿aglem. (Œlaski, S³ownik).
T r a m - belka g³ówna. „Ciê¿ki tram na zranione ramiona Jezusowe”. „Las tramami zaros³y”. (Linde, S³ownik).
U c h w a t, czyli g r y f - rêkojeœæ, górna czêœæ pojazdy, wios³a. (Œlaski, S³ownik).
W a r t - g³ówny pr¹d rzeki. „Nurt krzywy i goœciniec g³ówny, gdzie ma iœæ szkuta i dubas
warowny, wartem nazywa rotman”. (Klonowicz, Flis).
W a t a - gêsta siatka rybacka na dwu dr¹¿kach. (S³ownik warszawski Kar³owicza).
W e b ³ o, czyli m o r s z c z y n a - trawa morska. (S³ownik warszawski Kar³owicza. Prof. dr
Jakubski, Rys biologii polskiego morza).
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W e ³ n a - ba³wan morski, fala, wa³ wodny. „Bóg wzburza morze, a szumi¹ g³oœno we³ny
jego”. (Linde, S³ownik),
W i e s t k a - baœñ, opowieœæ. „...jest na Wschodzie wiestka, ¿e siê w ró¿y kocha s³owik”.
(Juliusz S³owacki, Zawisza Czarny).
W i ê c i e r z albo ¿ a k - sieæ na wêgorze. (Œlaski, S³ownik).
W i k - Putziger Wieck, Ma³e Morze. (Œlaski, S³ownik).
W o j o - ster u ³odzi. (Œlaski, S³ownik).
W y w ³ o k a - miejsce na str¹dzie, przeznaczone dla wyci¹ganych z morza ³odzi. (Œlaski,
S³ownik).
W y d m u s z y c a, czyli w y d m u c h r z y c a - charszcz, Elymus arcuarius, niem. Strandhafer. (S³ownik warszawski Kar³owicza. Œlaski, S³ownik).
Z i e l e n i c a - przestrzeñ wód morskich w niewielkiej odleg³oœci od str¹du, odznaczaj¹ca
siê piêkn¹ zielon¹ barw¹. G³êbokoœæ wody w takich miejscach wynosi kilka metrów. (Œlaski,
S³ownik).
Z a s i¹ k l e - jeziorko wody stoj¹cej po wylewie, na zewn¹trz koryta Wis³y. (Œlaski, Rybo³ówstwo i rybo³owcy na Wiœle).
Z d z i a r - wybrze¿e, drobnym kamieniem usiane. (Œlaski, Rybo³ówstwo i rybo³ówcy na Wiœle).
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[OPOWIEŒÆ O HELU]
Jedn¹ z najbardziej nêc¹cych zagadek naszego morskiego wybrze¿a jest przesz³oœæ pó³wyspu
zwanego Helem. Ta w¹ska smuga miêdzymorza, które w zesz³ym stuleciu, przed zalesieniem,
ulega³o w czasie burz przerwaniu w kilkudziesiêciu miejscach - ta wyspa staro¿ytnoœci owiana jest tajemniczoœci¹ legend o swym pocz¹tku i bytowaniu. Podsypiska piaszczyste, pla¿e po kaszubsku „str¹dy” - po³udniowe wybrze¿a w pó³nocnym morzu - k¹pi¹ siê w s³oñcu a¿
do ostatniego jego promienia, gdy tonie w Ma³ym Morzu, kiedy ju¿ cieñ pad³ na ca³e gdañskie i puckie nadwodzie. Gdy wiatr zachodni, wydymaj¹cy z dolin torfowych wilgotny odór,
a z pylnych dróg tumany kurzu, odpycha z przystani Sopotu i Gdyni falê wodn¹ - do helskiego wybrze¿a przypêdza najbujniejszy i najpiêkniejszy ba³wan, ko³ysz¹cy siê nad czterdziestometrow¹ g³êbi¹ Gdañskiej Zatoki. Twarda, sina p³askoæ od strony Wielkiego Morza podlega potê¿nej fali pe³nego Ba³tyku. Na tê odosobnion¹ w morzu krainê rzeki ziemskie nie przynosz¹ zarazy, któr¹ plemiê ludzkie hoduje. Py³ i sw¹d pojazdów nowoczesnoœci nie zatruwa
jej powietrza. Stary las pokrywa kopce piaszczyste, które tu morze przynios³o, jak dziecko
szczêœliwie bawi¹c siê nimi w wiecznoœci. W zimie jest tam znacznie cieplej ni¿ na l¹dzie,
w lecie znacznie ch³odniej. Winne grono dojrzewa przy ka¿dej chacie Jastarni i Helu - roœnie
tam i owocuje figa, a najpiêkniejsze kwiaty zape³niaj¹ ogrody.
Sk¹d¿e siê wziê³a w b³êkitach morskich ta ¿ó³ta smuga, na trzydzieœci kilometrów wzd³u¿
zagradzaj¹ca swobodne wêdrówki wodne?
Mówi¹ legendy, podawane do wierzenia przez uczonych umiej¹cych odczytywaæ dzieje ziemi, i¿ Hel - to dzie³o prastarej Wis³y-Prawis³y. Gdy - powiadaj¹ - lodowiec olbrzymi ust¹pi³,
wielkie jeziora nadmorskie, których œlady jeszcze istniej¹, sp³ynê³y w g³êbokie gdañskie siedzisko lodowca. Wtedy to Prawis³a jednym ze swoich olbrzymich koryt, dolin¹ od Gdyni do
Rewy, sp³ywa³a do otch³ani w dzisiejszej Puckiej Zatoce. Ma³e Morze - to jedno z ujœæ Prawis³y, która kiedyœ w okolicach Wielkiej Wsi wlewa³a siê do Ba³tyku. W g³êbokoœci trzydziestu metrów pod wod¹ Puckiej Zatoki znajduje siê torf pod wielkim nalotem piasków, które
morze znacznie póŸniej na nim z³o¿y³o. Hel to zapewne mierzeja, wysypisko owej rzeki olbrzymiej, która niezliczonymi ujœciami, Wis³¹ zarazem bêd¹c i £ab¹, nios³a z polskich ziem
potoki i³ów i piasków do morza. Lecz na szerokim po³udniowym zakoñczeniu Helu te piaszczyste naniesione warstwy maj¹ zaledwie dwa metry gruboœci. G³êbiej, a¿ do stu metrów
z gór¹, znajduj¹ siê formacje sta³e, pradawne, z których g³êbi wytryska woda zdrojowa, fontann¹ bij¹ca na dwa metry ponad poziom. By³a wiêc w prawieku obok tego ujœcia i rozlewiska Prawis³y jakaœ ostoja, ziemia twarda i gruba, na której pocz¹³ tworzyæ siê osad piaszczysty. Ten to rdzeñ pocz¹³ w czasie narastaæ, grubieæ, zatrzymywaæ za sob¹ i obok siebie wielkie masy piasków, zwalonych drzew, obrastaæ nizinami podwodnych „haków”. Gdy Wis³a
inn¹ obra³a sobie drogê ku morzu, Zatoka Pucka zapad³a siê pod morze, a na jej granicy zo202

sta³a i wydŸwignê³a siê d³uga smuga dzisiejsza. Geologowie przewiduj¹, i¿ podobny los zapadniêcia siê pod wody morza czeka torfowiska karwiñskie, drugie zapewne ³o¿ysko Prawis³y. B³ota te maj¹ siê zapaœæ podobno, a na ich granicy ma powstaæ smuga karwiñskiej mierzei. Rozewie, potê¿na g³owica tych dwóch wysypisk wœród dwu zatok, puckiej i karwiñskiej,
utworzy³aby wtedy coœ jak gdyby g³owê bawo³u z dwoma d³ugimi rogami.
Wzd³u¿ helskiej przeszkody, która przegradza dwa morza, biegaj¹ wci¹¿ dwa pr¹dy morskie
zbogacaj¹ce obadwa brzegi nowymi wci¹¿ zasobami. Jeden z tych pr¹dów, wywo³any panuj¹cymi wiatrami zachodnimi, odbity od rozewskiego przyl¹dka, mknie w odleg³oœci jednego
kilometra od brzegu wzd³u¿ ca³ej d³ugoœci helskiego miêdzymorza, przy zakoñczeniu tego
pasa l¹du nachyla siê i pêdzi dalej poprzez Gdañsk¹ Zatokê do przeciwleg³ej Mierzei Wiœlanej, a¿ do Sambii, a stamt¹d, skrêæ a na wschód.
Drugi pr¹d, przy wietrze pó³nocno-wschodnim i wschodnim, wdziera siê do Zatoki Gdañskiej,
mknie wzd³u¿ Mierzei Wiœlanej i wraz z pr¹dem Wis³y, który wypada z paszczy Leniwki,
uderza w Sopoty, tnie w wynios³oœci miêdzy Or³owem i Gdyni¹, w kêpê Oksywia, biegnie
wzd³u¿ podwodnego wa³u zamykaj¹cego Puck¹ Zatokê miêdzy Rew¹ na l¹dzie i KuŸnic¹ na
miêdzymorzu, sunie wzd³u¿ po³udniowego brzegu helskiego a¿ do jego koñczyny - i tu ginie.
Mo¿na obserwowaæ te dwa warty - jakby dwie rzeki w wodach morza - na samym w³aœnie
cyplu pó³wyspu. Zbiegaj¹ siê tam dwie podwodne ³awice piaszczyste i z dwu stron sypi¹ grzebieñ wspólny. Wart id¹cy od strony Ma³ego Morza jest mocniejszy, zawija bowiem podwodn¹
³awicê w kierunku Rozewia tworz¹c kszta³t jakby czapki frygijskiej, w której zakrêcie wir
gwa³towny dra¿y podobiznê g³êbokiej zatoki. Obadwa te goñce morskie nios¹ w kierunku
Helu ogromne masy materia³ów zniszczonych z wynios³oœci Sambii, gór kolibskich, z Kamieñca, Oksywia, Rewy i z dalekiego Rozewia, które to wynios³oœci morze wœciek³¹ swoj¹
paszczêk¹ „ujada” na korzyœæ umi³owanego swego wybrañca, Helu. Miêdzymorze wci¹¿ narasta, nade wszystko od strony pó³nocnej, gdzie rozleg³e zielenice wskazuj¹ na ogromne przestrzenie przysz³ego l¹du.
Na tej œródmorskiej caliŸnie, w wierzcho³ku przyl¹dka, wœród chrustów i szuwarów czai³y siê
w zaraniu lat wyrzutki l¹du i morza, zdziczali w wichrach i pianach, zdrêtwiali na zimnie
i upale odszczepieñcy ludzkiego rodu, kapry, piraci, rozbójnicy. Czcili Tryg³awa ze Szczecina oraz Swantewida z Rany, a uznawali tward¹ d³oñ gdañskich ksi¹¿¹t.
Najdawniejsze podania pisane wspominaj¹, i¿ ci osiedleñcy, którzy na bojowisku morskim
po prawdzie mieszkali, a osuch ziemski poczytywali jedynie za miejsce chwilowej przystani,
w jesienne i zimowe noce wœród najsro¿szych burz w najmniej bezpiecznych miejscach, ponad podwodnymi „hakami” palili wielkie stosy drzewa i tymi fa³szywymi znakami zwabiali
okrêty zb³¹kane w obszarach Wielkiego Morza. Gdy zaœ statek zwiedziony kierowa³ siê ku
ogniom i trafia³ na p³ycizny, pod pozorem ratunku napadali go skrycie i rabowali do szczêtu.
Insula Helae nie mia³a u ¿eglarzy dobrej opinii.
Jedna z najdawniejszych duñskich opowieœci kronikarskich podaje tak¹ baœñ:
Na pocz¹tku XIII wieku Eryk IV, m³odszy syn Waldemara II „Zdobywcy”, wojownika, który
pokona³ s³owiañskie Pomorze, zdoby³ Rugiê, Gdañsk, Prusy, Estoniê, Dorpat, studiuj¹c nauki za granic¹, jak twierdzi podanie - w Pary¿u, pozna³ siê i zaprzyjaŸni³ z Synobaldem Fiesco, magnatem genueñskim, znakomitym prawnikiem nosz¹cym zaszczytne miano pater et
organum veritatis, który z czasem pod imieniem Innocentego IV zasiad³ na tronie papieskim.
Na proœbê Eryka IV o wszczêcie œledztwa przeciwko dwu duñskim biskupom papie¿ pos³a³
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do Danii legata w osobie minoryty, nazwiskiem Sedensa, z darem sk³adaj¹cym siê ze szcz¹tków Krzy¿a œwiêtego, z czaszki œwiêtej Barbary umieszczonej w srebrnej szkatule i wizerunkiem malowanym tej œwiêtej. Legat, przybywszy do Danii, zasta³ tam srogie wojny miêdzy
królem Erykiem i starszym jego bratem, Abelem ze Szlezwigu. Nadto mór pustoszy³ tê krainê tak dalece, i¿ król Eryk schroni³ siê na jedn¹ z wysp odleg³ych. Legat pod¹¿y³ za królem.
Lecz straszna burza poczê³a nosiæ jego statek w pó³nocnym morzu, a wreszcie wyrzuci³a go
na wybrze¿e jakiejœ ziemi, któr¹ kronika nazywa insula Helae. Czatuj¹cy na tym miejscu rozbójnicy obdarli ze wszelkiego mienia rozbitków, uwiêzili legata i zrabowali dary papie¿a dla
króla Eryka. Tak to cudne oblicze wielkiej mêczennicy egipskiej, dziewicze lica œwiêtej panny, Barbary, która przenios³a œmieræ z rêki ojca ponad z³amanie wiary œwiêtoœci swego serca,
zajaœnia³o w blasku p³on¹cych ognisk przed oczyma zbójów Pó³nocy. G³owa jej dosta³a siê
w rêce tych barbarzyñców. Nie wiedz¹c, co pocz¹æ z nieznanymi im skarbami, ponieœli je
ksiêciu swemu Sw¹tope³kowi, który gdañskie ziemie i pomorskie ni¿e wydziera³ z r¹k polskich i z objêæ krzy¿ackich. Sw¹tope³k oceni³ dobrze dary papie¿a. Zagarn¹³ œwiêt¹ g³owê
dziewicy Barbary i przeniós³ j¹ do najobronniejszego ze swych zamków, do Sartawic. Krzy¿acy pod dowództwem Teodoryka von Bernheim, we czterech rycerzy i piêædziesiêciu ¿o³nierza rzucaj¹ siê na Sartawice i wyr¹bawszy za³ogê, porywaj¹ tajemnicz¹ szkatu³ê. Z wielk¹
pieczo³owitoœci¹ przenosz¹ j¹ do Che³mna. Na spotkanie relikwii, jak stwierdzaj¹ krzy¿ackie
kroniki, wysz³o duchowieñstwo i ca³y lud, aby z wielk¹ czci¹ zanieœæ j¹ do najbli¿szego koœcio³a. Odt¹d œwiêta Barbara sta³a siê patronk¹ Wis³y. Oblicze jej jaœnieje nad falami w wielu
nadwiœlañskich koœcio³ach, a pracowity oryl ci¹gn¹c ku Gdañskowi wypatruje oblicza patronki odwracaj¹cej pioruny i burze. Pomorski lew Sw¹tope³k piêæ razy z rzêdu ³ama³ przysiêgi
i depta³ umowy. Piêæ razy z rzêdu podmawia³ zdeptane ludy Prus, ogniem i mieczem przez
krzy¿ackiego najeŸdŸcê têpione, do wiecznego wiaro³omstwa i wiecznej walki z Zakonem.
A ka¿dorazowo jego wiaro³omstwo i ka¿da rzeŸ mia³a za has³o - zwrócenie mu syna Mestwina w zak³ad danego i zwrócenie g³owy œwiêtej Barbary.
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[PRZEMÓWIENIE]
Czujê siê bardzo w tej chwili szczêœliwym, ¿e to dzie³o, które
mnie kosztowa³o tyle pracy i w którym chcia³em znaleŸæ now¹
formê literack¹, spotka³o siê z uznaniem Pana Ministra.
Niestety, dzie³o to nie objê³o ca³oœci Pomorza. Stan zdrowia nie
pozwoli³ mi spojrzeæ w ¿ycie ludu ca³ego Pomorza i wci¹gn¹æ
go do mojej powieœci.
Liczê na to, ¿e utwór ten zachêci m³od¹ generacjê pisz¹cych do
studiów nad t¹ czêœci¹ Polski i nad tymi czêœciami, które mi by³y
niedostêpne; mam nawet dane, ¿e to nast¹pi szybko i ogarnie ten
ca³y kraj, tak sercu naszemu bliski.
Dziêkujê jeszcze raz Panu Ministrowi za zaszczytne wyró¿nienie, które Wiatr od morza spotka³o.
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