
Godło: Świerk 
Chłopak z Gotlandu 

Stary Maciej z Płocka najbardziej bał się burz, i chociaż twierdził, że Wisłę zna jak własny 
mieszek, to podczas szalejącej nawałnicy wolał przebywać na lądzie. 
Tego dnia nic nie zapowiadało zmiany pogody. Ryby brały jak zawsze, zwłaszcza tu, w 
okolicach Czerska, nie brakowało szczupaków i sumów. Jaskółki, owszem, nieco obniżyły 
lot, by tuż nad taflą wody polować na muchy, ale niebo, jak okiem sięgnąć, było krystalicznie 
czyste. 
- Ani jednej chmurki – mruknął szyper, wypatrując trzech zamkowych baszt na lewym 
brzegu. Wraz z całą warownią pozbawiały monotonii łagodną linię horyzontu. Przeniósł 
wzrok na skrzynie z ziarnem, przymocowane do pokładu. Ponad osiemdziesiąt ton zboża 
płynęło na jego szkucie z Sandomierza do Gdańska. Szybko obliczył, że do zimy, zanim lód 
pokryje rzekę, zrobi jeszcze kilka kursów. Wychylił się za burtę. Od północy woda falowała i 
marszczyła się, jakby pchana z nadludzką siłą pod prąd. – Ki diabeł?! – zaklął pod nosem. 
Nagły podmuch wiatru uderzył go w twarz i zerwał nakrycie głowy.  
Pokład niebezpiecznie zakołysał się pod flisakami stojącymi przy wiosłach. Zanim usłyszeli 
potężny grzmot, oślepiła ich, rozdzierająca niebo, błyskawica. Z chmury, która zawisła 
pomiędzy dwoma brzegami Wisły, spadały strugi deszczu. Żywioł targał trzydziestometrową 
szkutą jak łupiną orzecha. Fale wdzierały się na pokład przewracając przerażonych mężczyzn. 
Niektórzy z nich krzyczeli, że to koniec świata, inni, wzywając na pomoc gromowładnego 
Peruna, kurczowo trzymali się burt. 
- Ratuj nas, najświętsza Panienko! – Maciej przeżegnał się bogobojnie. 
W tej samej chwili rozległ się kolejny huk. Piorun trafił w maszt i roztrzaskał go jak zapałkę. 
Ogień szybko zgasł w odmętach wody, ale spadająca konstrukcja przygniotła dwóch flisaków. 
Stojący w pobliżu chłopak próbował ich wyswobodzić spod sterty drewna. 
- Nie żyją. – Bezradnie rozłożył ręce. 
Miał dopiero czternaście lat, ale odkąd sięgał pamięcią, zawsze towarzyszył staremu szyprowi 
w spływach. Początkowo matka była temu przeciwna, ale Maciej wiedział jak obłaskawić 
żonę. Haftowane chusty z Krakowa i bursztynowe bransolety z Gdańska każdej niewieście 
zamknęłyby usta. Kiedy zmarła, wycieńczona nieznaną chorobą, prawie wcale nie opuszczali 
szkuty, wracając do domu, dopiero gdy Wisłę skuły lody. 
Chłopak odszukał wzrokiem ojca. Stary walczył z targanym wiatrem żaglem. Nagle jedna z 
zerwanych lin smagnęła go w twarz. Mężczyzna na próżno zacisnął powieki. Krew z czoła 
zalewała mu oczy.  
- Nic tu po nas! – Młody flisak doskoczył do szypra, żeby go ratować. Rozdarł koszulę i 
owinął nią głowę rannego. – Musimy uciekać.  
- Ta szkuta to cały mój żywot… – Usta Macieja skrzywiły się z bólu. Rozejrzał się wokoło. 
Stali po kostki w wodzie. Flisacy, którzy mieli jeszcze dość sił, rzucali się w rzeczną toń, aby 
dopłynąć do brzegu. – Nie mogę jej zostawić. 
- Pójdziemy z nią na dno! 
- Posłuchaj mnie, Jaśku! Zawsze byłeś dla mnie jak syn, i nie pozwolę, aby stało ci się coś 
złego. – Ścisnął chłopaka za ramię, wspominając dzień, w którym spotkał go po raz pierwszy. 
Piegowaty malec błąkał się po pustej plaży w okolicach Gdańska. Jego małe stopy zsiniały 
już z zimna, lecz on nieustannie brodził w wodzie. Co chwilę przystawał i wpatrywał się w 
morze, jakby oczekiwał stamtąd pomocy. Wzburzony Bałtyk najwyraźniej lekceważył 
chłopca. Maciej przywołał go do siebie, ale dzieciak nic nie rozumiał. Płakał, wskazując 
palcem horyzont. Teraz w jego oczach znów dojrzał łzy. Wtedy przygarnął małego rudzielca, 
dając mu dom i rodzinę, dziś musiał się z nim rozstać na zawsze. – Skacz, synu! 



Ale rozwścieczone fale zakpiły z mężczyzn i pchnęły szkutę w kierunku skarpy. Rozpędzona 
żywiołem taranowała flisaków, którzy wcześniej opuścili pokład. Jaśko, z przerażeniem 
widział, jak zmniejsza się odległość pomiędzy nimi a brzegiem. Uwielbiał wodę, czuł się w 
niej jak ryba, i jak wszyscy jego przodkowie był doskonałym żeglarzem. Mógłby twierdzić, 
że tę umiejętność wyssał z mlekiem matki, ale przecież jej nie znał. Coraz rzadziej 
nawiedzała go w snach postać uśmiechniętej, rudowłosej kobiety. Przyzywała go, stojąc na 
dziobie łodzi w kształcie łba smoka. Za każdym razem biegł do niej, ale gdzieś, w połowie 
drogi tracił równowagę i wypadał za burtę. Budził się wtedy, zlany potem, z słonawym 
posmakiem w ustach. 
- Nie zostawię cię tutaj. – Chłopak naprężył mięśnie, i zanim szkuta uderzyła w brzeg, 
skoczył w głębinę, pociągając za sobą ojca. 

* 
Nad Czerskiem wciąż szalała burza. Mirka, wdowa po krawcu Jakubie, długo nie mogła 
zasnąć tego wieczoru. Wiatr przewracał drzewa z korzeniami i zrywał słomiane strzechy. 
Ulewa pustoszyła okoliczne pola, a pomiędzy domami płynęły potoki wody. 
- Jezusie Święty, odpuść nam nasze winy – kobieta modliła się, przesuwając między palcami 
paciorki różańca. Dostała go od męża, rok po ślubie, kiedy powiła córkę.  
Owoce głogu, nawleczone na dratwę, zdążyły wyschnąć, zanim zbóje napadli Jakuba w 
pobliskich lasach, ograbili z cennego sukna, które wiózł z targu w Piasecznie, a potem 
poderżnęli mu gardło. Mirka przejęła warsztat po mężu. Kiedy Kundzia nieco podrosła, 
pomagała matce w pracy. Spod jej rąk wychodziły najpiękniejsze hafty w całym Czersku. 
Kobieta pochyliła się nad córką i troskliwie pogłaskała ją po głowie. Wtem usłyszała 
nieludzki jęk. Z początku wydawało jej się, że to wicher płata figle, wdzierając się w szpary 
chałupy. Kiedy jednak wołanie się powtórzyło, narzuciła chustę na plecy i podeszła do drzwi. 
Uchyliła je, walcząc z naporem wiatru. Ścieżką czołgało się dwoje przemokniętych ludzi.  
- Pomocy… – Jeden z nich uniósł głowę. – Ratujcie, dobrzy ludzie! 
- Diabli was nadali w taką pogodę! – Krawcowa szerzej rozwarła drzwi. – Kto wy? 
- Pani, my z łodzi! Piorun w nią trzasnął. – Kolejna błyskawica rozjaśniła nie tylko noc, ale i 
twarz chłopaka, otoczoną strąkami ognistorudych włosów. – Ojciec ranny, ledwo żyje. – 
Pomógł wstać starszemu mężczyźnie. – Pozwólcie nam się skryć… 
Mirka obejrzała dokładnie rozbitków, po czym wpuściła ich do chałupy. Przecież na mszy 
wielokrotnie słyszała, że głodnych trzeba nakarmić, a podróżnych w dom przyjąć. Ci dwaj 
bardziej na nędzarzy wyglądali, ale co tam, pomyślała, może i za nich odpust jakiś dostanie. 
Zapaliła świece. Chłopiec jako tako trzymał się na nogach, ale stary wyglądał tak, jakby już 
wyzionął ducha. 
- Trzeba go położyć. – Wskazała siennik w kącie, po drugiej stronie pieca. Do miski nalała 
gorącej wody, a następnie wyjęła ze skrzyni czystą ścierkę. – Obmyję mu rany i posmaruję 
maścią z świeżych ziół. – Zerknęła na chłopca. – Jak cię zwą? 
- Jaśko, pani. 
- Przebierz się w coś suchego. – Wskazała koszulę wiszącą na haku. – I módl się o jego życie. 

* 
Trzy niedziele później Jasiek stał nad Wisłą, wpatrując się w jej drugi brzeg. Słońce jeszcze 
nie wzeszło, a nad wodą unosiła się gęsta mgła. Zapowiadała się piękna pogoda, póki co 
jednak poranny chłód kąsał chłopaka w stopy. Zanim złożył na powiązanych ze sobą 
gałęziach ciało ojca, odmówił za zmarłego krótką modlitwę. Żadne słowa nie były w stanie 
wyrazić bólu, jaki czuł po jego stracie. W końcu wszedł do rzeki po pas i pchnął tratwę z 
całych sił, aż pochwycił ją nurt.  



- Tak trzeba – szepnął. Kierował nim odwieczny zew, silniejszy niż wszelkie zasady, których 
nauczył go stary flisak. Napiął łuk, a rozpalona strzała poszybowała w stronę nieboszczyka. – 
Żegnaj, mój ojcze… 
Wysoko, na skarpie, kryjąc się za głazem, przykucnęła dziesięcioletnia dziewczynka. 
Wymknęła się z chałupy zaraz po tym, jak chłopak wyniósł ciało Macieja, a potem poszła za 
nim aż nad Wisłę. Zacisnęła dłonią usta, by nie krzyknąć z przerażenia. Pierwszy raz w życiu 
widziała taki pochówek. Kiedy ogień zajął całą tratwę, zamknęła oczy. Otworzyła je dopiero, 
gdy poczuła na ramieniu czyjś dotyk. Drgnęła. 
- Co ty tu robisz, Kundziu? – zapytał cicho. – Twoja matka będzie się gniewać. 
- Obiecuję, że nikomu nie powiem. – Strach niemal odebrał jej głos. 
- Chodźmy stąd. – Chłopak podał jej rękę. Jego włosy, w blasku wschodzącego słońca, 
płonęły jak żagiew. 

* 
To nie był dobry dzień, pomyślała Mirka, wracając z rynku. Nie dość, że nie sprzedała 
karczmarzowi tylu fartuchów, co zamierzała, to jeszcze usłyszała, jak ludzie znów gadają o 
Jaśku. Przydomek dziecko diabła albo, co gorsza, wodnika, nie wróżyły nic dobrego. Od 
jakiegoś czasu, kiedy ktoś utonął w Wiśle lub miał miejsce inny nieszczęśliwy wypadek nad 
rzeką, krzywo patrzono na chłopaka i wytykano go palcami.  
- Wygnać trzeba rudzielca – radziła żona młynarza. – Zły urok rzuca, topielcowe nasienie! 
Mirka broniła chłopaka, bo pracowity był, i uczynny, a złowione ryby przyrządzał smaczniej 
niż kucharz na zamku. Kundzię nauczył haftować wzory, których nikt w Czersku wcześniej 
nie widział. 
- Piękne! – pochwaliła go kiedyś. – Skąd znasz takie zawijasy? 
- Nie wiem. – Wzruszył ramionami. – Pamiętam, po prostu… 
A teraz, po czterech latach, miała go odesłać? Wyrzucić z chałupy jak niepotrzebną rzecz? Z 
ciężkim sercem weszła do izby, ale widok Kundzi zajadającej z apetytem rybę, rozjaśnił jej 
twarz. Odkąd Jaśko zamieszkał z nimi, w chacie nigdy nie brakowało jedzenia.  
- Synku – przywołała chłopaka, siadając przy stole. Szybko przyzwyczaiła się do jeszcze 
jednego dziecka. – Ludzie w mieście źle o tobie mówią. 
- Słyszałem, matko. – Pogłaskał ją po spracowanej dłoni. – Dziewiętnasty rok mi idzie. Nie 
mogę wam dłużej na karku siedzieć. Pójdę w świat, robotę jakąś znajdę, a potem was zabiorę 
do siebie. 
- Ale dokąd, Jasieńku? 
- Do Piaseczna! – odparł szybko. – Tam kościół nowy stawiają. Przydam się, jak mi Bóg miły. 

* 
Piaseczyński rynek zrobił na Jaśku niemałe wrażenie, może dlatego, że przybył do miasta 
akurat w dzień targowy. Przekupki przekrzykiwały się, zachwalając towar na swoich 
straganach. Pośród sukien, skór i przedmiotów domowego użytku, przeważało obuwie. 
Najczęściej były to drewniaki, ale trafiały się też buty z miękkiej skóry albo z bogato 
haftowanych tkanin. Chłopak zatrzymał się przy kramie i wziął do ręki damski trzewik. 
- Podoba się? – Usłyszał niski głos po drugiej stronie straganu. Tęga dziewczyna 
przypatrywała mu się bacznie wąskimi, jak szparki, oczami. – Kupujesz? 
- Nie, dziękuję. – Odłożył szybko towar. – Szukam tego kościoła, który odbudowują. 
- Za tobą – burknęła urażonym tonem. – Ale na spowiedź na razie nie licz! – zarechotała. 
Umknął jak niepyszny. Przebiegł plac, na którym kręcili się budowniczowie z twarzami 
ogorzałymi od słońca. Wiosna tego roku była sucha i upalna. Jaśko zadarł głowę, podziwiając 
konstrukcję budynku. Przypomniało mu się, że i w Płocku, po pożarze, biskup Krzycki 
wzniósł całkiem nowy kościół. Ostrożnie ominął pracujących mężczyzn i wszedł do środka. 



Mury z czerwonej cegły pięły się wysoko, brakowało w nich jedynie okien. Oczami 
wyobraźni widział wielobarwne szkiełka tworzące witraże. 
- Chciałbyś pomóc? – Kapłan, idący od strony prezbiterium, wyrwał go z zamyślenia. – W 
ręku trzymał zwoje pergaminów z mnóstwem rysunków. 
- Bardzo, ojcze. – Jasiek skłonił się z szacunkiem. – Ale widzę, że pracy już tu niewiele 
zostało. Brakuje tylko dachu. 
- Kościół trzeba jeszcze wewnątrz wykończyć, żeby wierni z ochotą na nabożeństwa 
przybywali, a i podziwiali. – Mężczyzna uśmiechnął się. Zauważył, że młodzieniec z uporem 
przygląda się szkicom na pergaminie. – A co potrafisz, chłopcze? – zagadnął. 
- Nie znam się na budownictwie – przyznał, zerkając na swoje dłonie. – Dawniej pływałem z 
ojcem na szkucie, a później haftowałem koszule w warsztacie krawieckim. Igłą zwinnie 
władam. 
- Zaraz sprawdzimy! – Ksiądz podał mu ołówek i udostępnił skrawek pergaminu. – Narysuj 
coś.  
Chłopak nieśmiało postawił pierwszą kreskę. Nigdy wcześniej nie trzymał w ręku tak 
niezwykłego przedmiotu. Czasem, nad Wisłą, bazgrał patykiem w piasku, ale fale szybko 
odzierały go ze złudzeń, zmywając rysunki. Ponownie pociągnął ołówkiem po papierze, tym 
razem dłużej i pewniej. Zakreślił dłonią owal, łuk i pętlę. Kiedy powstał pierwszy wzór, 
podobny do tych, które haftował w warsztacie Mirki, westchnął zaskoczony. 
- Mógłbym to robić przez całe życie. – Rozmarzył się. – Wybacz, ojcze, moją żarliwość, ale 
trudno mi się powstrzymać. – Zawstydzony skinął głową. 
Starszy mężczyzna w zamyśleniu przyglądał się rysunkom chłopaka. Było w nich mnóstwo 
finezji, ale i jakiejś prastarej wiary. Widział już kiedyś podobne ilustracje w modlitewniku 
zakonnika z duńskiego klasztoru. 
- Skąd jesteś, chłopcze? I jak cię zwą? 
- Jaśko – odparł. – Ale nie pamiętam, skąd pochodzę. Stary Maciej znalazł mnie w Gdańsku 
na plaży, kiedy byłem mały. Czasami śni mi się kobieta o włosach bardziej ognistych niż 
moje…  
Umilkł. Nie chciał opowiadać o swoim losie i o tym, dlaczego musiał opuścić Czersk, Mirkę i 
Kundzię. Zrobiło mu się przykro. 
- Pewnie nie masz gdzie się zatrzymać. – Domyślił się kapłan. – Przyjdź do mnie wieczorem. 
W kuchni dadzą ci coś jeść, a i miejsce do spania się znajdzie. Mieszkam w tym budynku za 
lipami. Zresztą, gdy spytasz o księdza Szymborskiego, każdy ci wskaże. – Poklepał go po 
ramieniu. – A teraz chodź ze mną, przedstawię cię naszemu mistrzowi. To najlepszy architekt 
z Mazowsza. Zaprojektował tę świątynię w całkiem nowym stylu. – Ksiądz zatoczył rękami 
koło. – Jeszcze gotyk, ale już całkiem inny niż krakowski czy toruński. Powiedziałbym, 
bardziej rodzimy, iście mazowiecki. – Uniósł w górę palec. – Tak! To jest dobre określenie. 
Gotyk mazowiecki. Prawda, chłopcze? 
Jasiek gorliwie pokiwał głową. Z całej przemowy wielebnego najbardziej utkwiła mu w 
pamięci zapowiedź posiłku. Od poprzedniego dnia nic nie miał w ustach, i teraz czuł 
uporczywe ssanie w brzuchu. Posłusznie pospieszył za księdzem. Zatrzymali się w cieniu 
rozłożystego drzewa, niedaleko ratusza. Przy dębowym stole siedział mężczyzna w średnim 
wieku, ubrany w szubę z wzorzystego adamaszku. Miał gładko ogoloną twarz i upięte nad 
karkiem, poskręcane w zwoje, włosy.  
- Mistrzu! – Kanonik zawołał jowialnie. – Znalazłem ci pomocnika. Wystarczy go nieco 
przyuczyć, a zobaczysz, nie pożałujesz. Ręczę za tego chłopaka – dodał, rozkładając skrawek 
pergaminu z rysunkiem Jaśka.  

* 



Pożółkłe liście, niesione wiatrem, wirowały nad rynkiem. Deszcz ciął z ukosa, nie 
pozostawiając na dwóch przybyłych kobietach suchej nitki. Młodsza z nich wstrzymała konia 
i zwinnie zeskoczyła z wozu. Obeszła go, a następnie pomogła wysiąść matce. 
- To chyba tu. – Wskazała kościół. – Tam jest wejście. Chodźmy, matulu. 
Uchyliła ciężkie, kute z żelaza drzwi i zajrzała do środka. W świątyni było zacisznie i ciepło 
od świec, które rozjaśniały malowidła na ścianach. Sceny z Ewangelii porażały mnogością 
barw i realizmem wykonania.  
- Jezu… Jakie to piękne – szepnęła Kundzia, oczarowana wnętrzem kościoła. 
Jej matka przyklękła, robiąc na piersi znak krzyża. Czuła, że tylko żarliwa modlitwa może im 
pomóc. Po tym, jak chałupa spłonęła wraz z całym warsztatem, nie miały już gdzie mieszkać. 
Spakowały na wóz to, co uratowały z pożogi i przyjechały do Piaseczna. Jasiek był teraz ich 
jedyną nadzieją. Odkąd zaczął terminować u sławnego mistrza przy pracach 
wykończeniowych w kościele, minęły już dwa lata. Mirka odszukała go wzrokiem. Siedział 
wysoko na rusztowaniu i trzymając w ręku pędzel, malował pędy bujnej winorośli. Wiły się 
przez całą długość ściany, po czym zakręcały, tworząc łuki i owale. Pomiędzy nimi wiernie 
odtworzył sceny z życia świętych. 
- Od razu poznałabym, że to twoja robota – odezwała się, zadzierając głowę. 
- Co tu robicie, matko?! – Chłopak nie krył radości z odwiedzin. Zbiegł na dół i uścisnął 
kobiety. – Przecież po niedzieli miałem do was zajechać. – Uśmiechnął się czule do Kundzi. 
Z zabawnej dziewczynki stała się urodziwą, młodą kobietą. Długi, jasny warkocz, który 
oplatała wokół głowy, wyglądał jak korona. Pomyślał, że mogłaby zostać jego królową, 
gdyby matka pozwoliła. Postanowił, że przy okazji zapyta i poprosi o rękę Kundzi. – 
Obiecałem, że na wiosnę zabiorę was do siebie, ale chyba zdążę przed zimą. Dom jest prawie 
ukończony! 
- Nie możemy już dłużej czekać. – Mirka nagle posmutniała. – Cały nasz dobytek poszedł z 
dymem, kiedy obok, u kowala, wybuchł pożar. 
- Nie ma chałupy ani warsztatu – dodała Kundzia, ocierając łzy. – Wszystko straciłyśmy. 
Jasiek objął matkę ramieniem. Tak wiele jej zawdzięczał, odkąd przyjęła go pod swój dach. 
Dała mu schronienie i rodzinne ciepło, a kiedy ludzie, wierzący w przesądy, źle o nim mówili, 
stanęła w jego obronie. 
- Chodźcie ze mną. – Nie mógł pozwolić, by dalej cierpiały. – Pokażę wam, gdzie 
zamieszkacie. 
- Poczekaj, Jaśku. – Krawcowa powstrzymała go ruchem ręki, po czym wyjęła z worka 
niewielką sakiewkę. – Krótko przed śmiercią twój ojciec prosił, żebym ci to przekazała, gdy 
już będziesz dojrzałym mężczyzną. Teraz nadszedł ten czas. 
- Co tam jest? – Chłopak ostrożnie rozsupłał rzemyk. 
- Nie wiem – szepnęła. – Nigdy do niego nie zaglądałam.  
Jasiek wstrzymał oddech. Poczuł w sercu dziwne ciepło, kiedy wyjmował z mieszka srebrny 
medalion w kształcie drzewa. Połączone ze sobą gałęzie i korzenie tworzyły zamknięty krąg, 
nie mający początku ani końca. 
- Drzewo życia z Gotlandu – powiedział drżącym głosem. Nagle cofnął się pamięcią wstecz. 
Biegł na klif, trzymając za rękę rudowłosą kobietę. Tamtego dnia jedna z łodzi nie powróciła 
z łowów. Wypłynęli na poszukiwania. Pomimo szalejącego sztormu, kobieta dzielnie 
kierowała łódką. Kiedy niebezpieczeństwo minęło, zawiesiła chłopcu talizman na szyi. Nie 
przewidziała, że spóźniona fala zmiecie dziecko z pokładu. Od tego czasu Jasiek już nigdy jej 
nie spotkał. – Należało do mojej pierwszej matki – wyznał z żalem. Teraz pojmował już 
wszystkie sny i niejasne wspomnienia. – Dziękuję, matulu. Bardzo ci dziękuję.


