
Region na południowym brzegu Bałtyku – Pomorze, Kaszuby, Kociewie, Warmia 
i Mazury – pojawia się w czeskiej literaturze beletrystycznej stosunkowo rzadko. 

Od XIX wieku dzieje się tak np. w związku z tematem św. Wojciecha, jednak postać 
tego czeskiego (oraz polskiego, kaszubskiego, słowackiego) patrona nie odegrała 
kluczowej roli w rodzącej się czeskiej narracji narodowo-historycznej. Odegrali ją 
natomiast husyci, przedstawiciele ruchu religijnego i społecznego, który opanował 
Czechy w pierwszej połowie XV wieku. (…) 

— prof. dr hab. Miloš Řezník

*
* * *

Wyłącznie tytułem wstępu wyjawię, że Tczewski stos Jiráska opowiada o okre-
sie wojny Polski z Krzyżakami w latach 1431–1435, a dokładniej o wydarze-

niach z sierpnia 1433 roku. Jej bohaterami jest radykalny odłam wojsk husyckich, 
zwany sierotkami, współpracujących „w polu” z Polakami w pokonaniu Krzyża-
ków. Akcja rozpoczyna się po nieudanym oblężeniu Chojnic. (…) 

Polecam lekturę tej książki, bo omawia fragment naszej historii, wielu z nas nie-
znanej. Pozwoli ożywić w nas świadomość, że o wolność naszego miasta walczyli 
niegdyś nawet Czesi, trudne do pokonania wojska husyckie, posiadające wysokie 
morale, zdolnych przywódców i stosujące nowatorską taktykę walki przy wykorzy-
staniu taboru. 

— dr Krzysztof Korda

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie
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Historia wydania tej książki jest bardzo długa i ciekawa. 
Zaczęła się w kwietniu 2002 roku, gdy profesor Józef 
Borzyszkowski zabrał m.in. mnie  – wówczas studenta 

historii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnika seminarium magi-
sterskiego – na konferencję naukową w Niemczech. Academia 
Baltica z Lubeki, w Centrum Akademickim w Sankelmarku, zorga-
nizowała bowiem konferencję poświęconą Kaszubom i Pomorzanom 
w XIX i XX wieku. Jednym z jej uczestników był dr Miloš Řezník 
z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Zaintrygowało mnie, co czeskiego historyka wiąże z konferencją 
kaszubsko-pomorską w Niemczech. Podczas naszej rozmowy okazało 
się, że ówczesny doktor – od 2009 roku profesor – Řezník to wybitny 
znawca dziejów i kultury… Pomorza. Znał je lepiej od nas, studen-
tów zamieszkujących na ziemi pomorskiej. Miał niezwykłą wiedzę 
na temat niemal każdej miejscowości pomorskiej i jej przeszłości, 
a w osłupienie wprawił mnie m.in. znajomością nieistniejących już 
od wieków gdańskich placów targowych, nam całkowicie nieznanych. 

Kiedy przedstawiłem się, że jestem z Tczewa, dr Miloš Řezník przy-
znał, że w literaturze czeskiej znane jest opowiadanie o Tczewie, 

po czesku zwanym Tčevo. Napisał mi na kartce imię, nazwisko autora 
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i tytuł. Kiedy zostałem dyrektorem tczewskiej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, postanowiłem dotrzeć do tej pozycji i ją wydać. Misją 

książnicy jest przecież troska o słowo spisane, m.in. gromadzenie 

świadectw historycznych i zachowywanie dziedzictwa kulturowego 

regionu — więc aż się prosiło, by sięgnąć po literaturę poświęconą 

historii naszego miasta. Piotr Kajzer, wówczas pracownik biblio-

teki, a dzisiaj nauczyciel historii, zarażający pasją regionalizmu 

młode pokolenie, zajął się poszukiwaniem tekstu. Dzięki pomocy 

dr. Michała Hanczakowskiego z Uniwersytetu Palackiego w Oło-

muńcu i za jego pośrednictwem dotarliśmy do tekstu opowiadania 

z 1891 roku Tčevská hranice Aloisa Jiráska. 

Gdy historię książki opowiedziałem Januszowi Landowskiemu – dzi-

siaj prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej – zyska-

łem wsparcie Towarzystwa w wydaniu drukiem jej tłumaczenia. 

Z kolei w maju 2016 roku, podczas Toruńskiego Kiermaszu Książki 

Regionalnej, który co roku organizuje tamtejszy oddział Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego wraz z Biblioteką Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, ponownie spotkałem profesora Miloša Řezníka. Nawią-

załem do naszej rozmowy sprzed lat, zainteresowałem możliwością 

wydania drukiem Tczewskiego stosu. Profesor, od 2014 roku dyrek-

tor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, zadekla-

rował współudział w procesie wydawniczym. Przygotował również 

obszerny wstęp do tej publikacji, w którym wyjaśnia tło historyczne 

oraz omawia sylwetkę Aloisa Jiráska. 

Tak historia zatoczyła koło i po dwóch dekadach od spotkania w San-

kelmarku trafia do Państwa rąk książka będąca, po pierwsze, przykła-

dem dzieła ze styku historii i literatury, a po drugie, ukazująca losy 

Tczewa z perspektywy naszych południowych sąsiadów. 
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Wyłącznie tytułem wstępu wyjawię, że Tczewski stos Jiráska opo-
wiada o okresie wojny Polski z Krzyżakami w latach 1431–1435, 
a dokładniej o wydarzeniach z sierpnia 1433 roku. Jej bohaterami są 
husyci, ich radykalny odłam zwany sierotkami, współpracujący „w 
polu” z Polakami w pokonaniu rycerzy i najemników krzyżackich. 
Akcja rozpoczyna się po nieudanym oblężeniu Chojnic. Ducha tych 
walk oddaje osobista historia jednego z głównych bohaterów książki 
– władyki Mikołaja Rokitenskiego, z małej czeskiej wioski Rokytník 
w regionie Náchodu. Historia ta prowadzi do pożaru w Tczewie, wów-
czas warownym mieście krzyżackim, i do wydarzenia, które w oczach 
współczesnych wydaje się haniebne i nieludzkie, ponieważ husyci po 
zdobyciu miasta urządzili tczewski „stos” – rzekomo spalili Czechów 
kolaborujących z Krzyżakami, stanowiących hordę czeskich najem-
ników przy boku rycerzy z czarnym krzyżem na płaszczach. Wszyst-
kim, którzy zechcą się oburzać tym faktem, dedykuję mądrą zasadę 
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa, pelplińskiego historyka sztuki 
o europejskiej sławie, księdza prof. Janusza St. Pasierba, który mawiał, 
by do oceny przeszłości nie zakładać okularów współczesności. To, 
co dla nas — w świetle naszych zasad etycznych i kodeksów praw — 
jest aktem barbarzyństwa, w tamtych czasach było normalnym spo-
sobem pozbywania się przeciwników albo symbolem należnej kary 
za niecne czyny, choćby za zdradę. Sam Jan Hus, czeski duchowny 
i bohater narodowy, reformator Kościoła, również został spalony na 
stosie, co też stało się przyczyną wieloletnich wojen husyckich. 

Polecam lekturę tej książki, bo omawia fragment naszej historii, 
wielu z nas nieznanej. Pozwoli ożywić w nas świadomość, że w bitwie 
o Tczew w wojnie Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim wal-
czyły po stronie polskiej trudne do pokonania wojska husyckie, posia-
dające wysokie morale, zdolnych przywódców i stosujące nowatorską 
taktykę walki przy wykorzystaniu taboru.



Przyznam, że osobiście poruszony tropem naszej historii w literaturze 

europejskiej zaplanowałem dalszą popularyzację źródeł historycznych 

o Tczewie, w tym przekładów publikacji o tczewskiej historii obecnych 

m.in. w literaturze szwedzkiej — z czasów XVII-wiecznych wojen — 

oraz francuskiej, opiewającej czasy walk napoleońskich. Pozwoli to na 

odkrycie, jak ważną rolę pełniło nasze miasto w bojach o polskość tych 

ziem i jakie wybitne postaci, znane z najlepszych kart historii, gościły 

w  Tczewie. A wszystko to w przekazie historii oraz literatury pięknej, 

jak prezentowane dzieło Aloisa Jiráska, wybitnego pisarza czeskiego.

Publikację tę zamyka materiał przesłany z Czech: pana doktora 

Zdenka Vybírala z Husitské Muzeum w Táborze oraz pani Drahomíry 

Večeřovej z Muzeum Náchodska (Muzeum Regionalnego w Nacho-

dzie), prowadzącego dom-muzeum Aloisa Jiráska, którym dzięku-

jemy za zaangażowanie. 

Zachęcając do lektury — 

dr Krzysztof Korda
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

historyk Pomorza

KRZYSZTOF KORDA
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HUSYCI NAD BAŁTYKIEM

ALOIS JIRÁSEK I JEGO „TCZEWSKI STOS”

R  egion na południowym brzegu Bałtyku – Pomorze, Kaszuby, 

Kociewie, Warmia i Mazury – pojawia się w czeskiej literatu-

rze beletrystycznej stosunkowo rzadko. Od XIX wieku dzieje 

się tak np. w związku z tematem św. Wojciecha, jednak postać tego cze-

skiego (oraz polskiego, kaszubskiego, słowackiego) patrona nie odegrała 

kluczowej roli w rodzącej się czeskiej narracji narodowo-historycznej. 

Odegrali ją natomiast husyci, przedstawiciele ruchu religijnego i spo-

łecznego, który opanował Czechy w pierwszej połowie XV wieku. Husyci 

stopniowo doprowadzili do dwóch dekad wojen oraz radykalnej zmiany 

struktury religijnej Czech, w której od XV do XVII wieku zdecydowana 

większość ludności odeszła od wiary katolickiej.

Czesi, którzy w XIX wieku zaczęli podziwiać husytów, byli w zdecydo-

wanej większości katolikami, i to od wielu pokoleń. Husyci i sam praski 
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reformator, Jan Hus (ok. 1370–1415), fascynowali ich jednak nie tylko 

w kontekście „walki za prawdę” rozumianej wówczas w nowoczes-

nych kategoriach. Hus i husyci byli przede wszystkim emanacją dążeń 

nacjonalistycznych: byli postrzegani jako czescy bojownicy przeciw 

obcej przemocy (Niemcom), czego dowodem jest zresztą także Tczew-

ski stos Aloisa Jiráska. 

Jan Hus (ok. 1370–1415) 
miedzioryt Hendrika Fransa Verbruggena  (–1724), 1690

domena publiczna

Ponadto nieco ludowy charakter ruchu i fakt, że był on w swoich 

różnych formach wspierany głównie przez czeskojęzyczną ludność 

miejską i wiejską, a także znaczną część szlachty, to że język czeski 
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był medium reformacji w tym kraju, przyczyniły się do niezwy-

kłej atrakcyjności tej epoki w kształtującej się pięć wieków później 

czeskiej tradycji narodowej. Poza tym sam Jan Hus był znany jako 

autor czeskich pism i kazań oraz reformator czeskiego języka i orto-

grafii (nadal żyje w świadomości społecznej jako twórca używanej 

do dziś diakrytycznej pisowni, posługującej się charakterystycznymi 

przecinkami i haczykami, później przejętej w pisowni słowackiej, 

litewskiej, łotewskiej i częściowo słoweńskiej oraz chorwackiej). 

Główny twórca narodowej czeskiej narracji historycznej, historyk 

i polityk František Palacký (1798–1876), ewangelik, interpretował 

husytyzm nie tylko jako wyraz czeskiego ducha narodowego w sensie 

jego romantycznej koncepcji dziejów, ale także jako przejaw słowiań-

skiego demokratyzmu, tworząc wyimaginowaną ciągłą linię od starych 

Słowian, przez średniowiecznych husytów i siedemnastowiecznych 

wygnańców religijnych, aż po swoją własną epokę „odrodzenia naro-

dowego”. Palacký z jednej strony wyrażał podziw dla postaci, postaw 

i nauki Jana Husa jako bojownika „za prawdę”, z drugiej zaś miał nie-

wiele zrozumienia dla słynnego dowódcy wojskowego armii husyckiej 

Jana Žižki z Trocnova (ok. 1360–1424), południowoczeskiego ziemia-

nina, w tradycji czesko-polskiej znanego jako uczestnika bitwy pod 

Grunwaldem, w której brał udział jako najemnik w służbie polskiej 

(jego postać umieścił Jan Matejko na swoim słynnym obrazie grunwal-

dzkim). Dla Palackiego Žižka był sprawcą zniszczeń wojennych, prze-

mocy i upadku kraju. Natomiast uczeń Palackiego, Wácslaw Wladiwoj 

Tomek (1818–1905), katolik, czeski historyk narodowy, a jednocześ-

nie współtwórca austriackiej państwowej polityki historycznej, miał 

znacznie chłodniejszy stosunek do Husa, ale nie do Žižki. W swojej 

monografii z późnych lat siedemdziesiątych XIX wieku przedstawił 
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go jako wielkiego wojownika, stratega, dowódcę, dyplomatę i polityka, 

i pomógł mu u boku Jana Husa wejść do czeskiego panteonu naro-

dowo-historycznego.

Syntezy dziejów obydwu bohaterów w jednej narracji historycznej 

dokonał autor Tczewskiego stosu, ulubiony student Tomka na uniwer-

sytecie praskim – Alois Jirásek (1851–1930), twórca nadal popularnej 

tradycji historycznej, autor niezwykle płodny, uważany za najważ-

niejszego przedstawiciela czeskiej beletrystyki historycznej. Czasami 

Jan Žižka z Trocnova (1360–1424)

Muzeum Narodowe w Pradze, CC BY 4.0
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Jan Žižka wśród najemników strony polskiej w bitwie pod Grunwaldem

Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem (1872–1878)
Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna
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nazywany jest nawet „czeskim Sienkiewiczem”, ale takie określenie 

bardziej nadaje się do podkreślenia różnic między oboma autorami, 

ponieważ powieści Jiráska znacznie mniej interesują się elitami spo-

łecznymi, a także w znacznie mniejszym stopniu wykorzystują ele-

menty prozy przygodowej – to, co dziś nazywamy „akcją”.

Jednak Jirásek, podobnie jak Sienkiewicz, tworzył obszerne (w jego 

przypadku nawet wielotomowe) powieści i drobne utwory pisane prozą, 

poruszające wielkie tematy od średniowiecza po XIX wiek. W jego 

obfitym dorobku znajdujemy także opowiadania o współczesności, ale 

mają one skromną formę i w twórczości Jiráska odgrywają raczej dru-

gorzędną rolę. W odróżnieniu od Sienkiewicza, Jirásek wszedł nadto 

na pole dramatu i poezji, ale jego dramatyczna twórczość pozostała 

Alois Jirásek (1851–1930)

Ryc. Jana Vilímka  (1860–1938), domena publiczna



17

HUSYCI NAD BAŁTYKIEM. ALOIS JIRÁSEK I JEGO „TCZEWSKI STOS”

całkowicie w cieniu jego wielkich narracji i od dziesięcioleci jest coraz 

rzadziej wystawiana w czeskich teatrach.

Alois Jirásek pochodził z rodziny rzemieślniczo-rolniczej z małego 

miasteczka Hronov w północno-wschodnich Czechach, położonego 

tuż przy granicy ziemi kłodzkiej, należącej wówczas do Prus. Po 

ukończeniu szkół średnich (niemieckiego gimnazjum klasztornego 

w Broumovie i czeskiego w Hradcu Králové) w 1871 roku wyjechał 

na studia na Uniwersytecie Karola w Pradze. Po ukończeniu studiów 

podjął pracę jako nauczyciel historii w jednym z najważniejszych cze-

skich gimnazjów w Litomyšlu, we wschodnich Czechach. Przez czter-

naście lat pracy rozwinął tu w pełni swoje zainteresowania i talent 

pisarski. W 1888 roku, już jako znany i ceniony pisarz, przeniósł się 

do Pragi, w której do 1909 był nauczycielem gimnazjum. W tym cza-

sie Jirásek stał się powszechnie uznawanym autorytetem literatury 

krajowej. Podczas I wojny światowej zaangażował się politycznie: już 

w 1917 roku, wraz z innymi czeskimi pisarzami, otwarcie popierał ideę 

niepodległego państwa czeskiego, a w 1918 zasiadł w tymczasowym 

parlamencie nowej Republiki Czechosłowackiej i został później wybrany 

na senatora. Kiedy pierwszy prezydent, Tomáš Masaryk, przybył 

do Pragi pociągiem z emigracji, Jirásek miał zaszczyt wygłosić przemó-

wienie powitalne na ówczesnym Dworcu im. Wilsona.

Uwagę Jiráska jako powieściopisarza, nowelisty i dramaturga przy-

ciągały przede wszystkim trzy okresy historyczne. Po pierwsze były to 

wojny husyckie XV wieku, którym poświęcił wielkie powieści o epickim 

rozmachu. W Między prądami (Mezi proudy, 1888–1890) na tle konflik-

tów politycznych i religijnych opisuje budowę ufortyfikowanego miasta 

husyckiego Tábor i pierwsze zwycięstwo nad królem Zygmuntem Luk-

semburskim. Bractwo (Bratrstvo, 1900–1909) zajmuje się natomiast koń-

cową fazą wojen husyckich i odejściem husytów na Słowację. Do tych 



18

MILOŠ ŘEZNÍK

wielkich powieści należą różne drobne dzieła prozatorskie, a także nie-

dokończony Król husycki (Husitský král, 1920–1930), opisujący pano-

wanie króla Jerzego z Podiebradów (1420–1471) w połowie XV wieku.

Drugim obszarem zainteresowań artystycznych Jiráska jest okres 

XVII i XVIII wieku, związany z ograniczeniem niepodległości pań-

stwa czeskiego w ramach monarchii Habsburgów i rekatolizacją kraju. 

Do tej grupy należą Psiogłowcy (Psohlavci, 1884), powieść o oporze 

Chodów, niezależnej grupy tradycyjnych strażników granicznych na 

czesko-bawarskim pograniczu, przeciwko ograniczaniu ich wolności 

w XVII wieku. Uwagę Jiráska przyciągnął jednak głównie XVIII wiek. 

Do kanonu literatury czeskiej weszło zwłaszcza późne dzieło Jiráska 

Mroki (Temno, 1913–1915), przedstawiające prześladowania niekato-

lików, ale także szereg mniejszych utworów pisanych prozą i powieści.

Trzecią dziedzinę zainteresowań Jiráska stanowi kolejna chronolo-

gicznie epoka – koniec XVIII i pierwsza połowa XIX wieku – związana 

z początkami i rozwojem czeskiego ruchu narodowego. Wyróżniają się 

tu zwłaszcza pięciotomowa epopeja F.L.  Věk (1888–1906), opisująca losy 

świadomego, narodowo wykształconego młodego człowieka i kupca 

w Pradze na tle małomiasteczkowego społeczeństwa Czech wschodnich, 

oraz czterotomowa „kronika” U nas (U nás, 1896–1903), rozgrywająca 

się od lat dwudziestych do pięćdziesiątych XIX wieku na rodzimych zie-

miach autora, pokazująca stopniowe przenikanie patriotyzmu narodo-

wego w czeskich regionach peryferyjnych, a jednocześnie nawiązująca 

do tradycji realistycznej czeskiej „prozy wiejskiej”, reprezentowanej 

obok Jiráska przez grupę autorów drugiej połowy XIX wieku (B. Něm-

cová, K. Světlá, K.V. Rais, J. Holeček). Nie można nie wspomnieć w tym 

kontekście o wczesnej prozie Jiráska – Historii filozofów (Filosofská 

historie, 1878), powstałej wkrótce po jego przyjeździe do Litomyšla 

i przedstawiającej życie studentów w tym mieście, których następnie 
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spotykamy w drugiej części powieści na barykadach rewolucyjnej Pragi, 

w 1848 roku.

Spośród dzieł Aloisa Jiráska prawdopodobnie najsilniej do powszech-

nej świadomości dotarł jednak cykl Stare podania czeskie (Staré 

pověsti české, 1894). Tu Jirásek zebrał podania i legendy znane ze 

źródeł historycznych i poddał je własnemu opracowaniu literackiemu. 

Skupił się głównie na okresie przedchrześcijańskim i średniowieczu, 

ale są też wątki wczesnonowożytne. Oprócz podań i legend czysto 

czeskich Jirásek wziął pod uwagę także kilka opowieści żydowskich 

i słowackich – wśród nich opowieść o Janosiku, który w czeskiej kul-

turze jest jednoznacznie utożsamiany ze słowacką a nie polską trady-

cją. Całą książkę otwiera legenda o Praojcu Czechu, w której ojczyzna 

czeskich przodków położona jest na ziemiach „za Tatrami, na nizinach 

nad Wisłą”, i w której pojawia się również brat Czecha, Lech.

* * *

Kiedy husyci znaleźli się w centrum czeskiej narodowej tradycji histo-

rycznej, zwrócenie uwagi na ich zagraniczne wyprawy wojenne było 

tylko kwestią czasu. Rozwinęły się one w okresie, gdy sytuacja w Cze-

chach była przez husytów całkowicie opanowana. Po 1427 roku usiło-

wali więc przenieść ciężar wojny na tereny sąsiednich krajów. Były to 

głównie wyprawy rabunkowe, służące zaopatrzeniu wojsk husyckich. 

Najczęściej napadali na Śląsk, Miśnię (Saksonię), Łużyce, ale także 

Bawarię, Austrię i Węgry. W trakcie tych wypraw zdarzało się jednak, 

że hufce husyckie w obcych krajach zaciągały się jako wojsko najemne. 

Husyci nie byli jednak jedynymi. Czescy najemnicy pojawiali się 

w Europie Środkowej w różnych miejscach, zwłaszcza w Niemczech, 

ale także w Polsce i w służbie zakonu krzyżackiego. I to właśnie ten 

temat wybrał Jirásek dla swojego Tczewskiego stosu.
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Historycznym tłem opowiadania jest najdłuższa i może najsłynniej-
sza kampania zagraniczna armii husyckiej. Dotarła ona do brzegów 
Bałtyku w okolicach Oliwy: według Jana Długosza husyci napełniali 
tu, gdzieś na plaży dzisiejszego Jelitkowa, butelki polowe słoną wodą, 
a ich przywódca, szlachcic wschodnioczeski Jan Čapek z San, wyjaśnił 
im, że dotarli do samego końca świata. Punktem wyjścia tej wyprawy 
było porozumienie husyckie z królem Jagiełłą, któremu udało się 
uzyskać wsparcie wojsk husyckich w wojnie z zakonem krzyżackim. 
Umowa zawarta w 1432 roku w Pabianicach została zatwierdzona przez 
czeski sejm i wiosną 1433 wojska husyckie – tzw. sierotek (wschodnio-
czeskiego związku husyckiego z centrum w Hradcu Králové) – wyru-
szyły przez Łużyce najkrótszą drogą na najbliższe tereny zakonne 
– Nową Marchię. Podczas oblężenia Gorzowa połączyły siły z wojskami 
wojewody poznańskiego Sędziwoja Ostroroga, a później z księciem 
stargardzko-słupskim Bogusławem IX. Od południowego zachodu 
zaatakowały właściwe terytorium państwa zakonnego. Po nieuda-
nym oblężeniu i próbie zdobycia Chojnic (tu dołączyły główne siły 
polskie na czele z kasztelanem krakowskim Mikołajem z Michałowa) 
napadły Pelplin i spaliły opactwo cysterskie. Następnie zwróciły się 

do Tczewa i zdobyły go pierwszym szturmem, 29 sierpnia 1433 roku. 

Julius Fischer, Husité na Baltu
Světozor 1906, autor nieznany, domena publiczna
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Husyci wprawdzie w spalonym mieście nie zatrzymali się na dłużej, 

ale wiąże się z nimi zdarzenie, które Jirásek opisuje i na którego tle 

umieszcza tragiczny finał fikcyjnej historii – spalenie pojmanych cze-

skich najemników, walczących w służbie Krzyżaków. Trzy dni później, 

1 września, husyci pojawili się już pod Gdańskiem, 4 września spalili 

Oliwę, po czym dotarli na wybrzeże. Również tu husyci nie zostali 

długo. Gdy 13 września zawarto zawieszenie broni między Polską 

a Zakonem i rozpoczęto negocjacje w sprawie pokoju, husyci wyruszyli 

przez Kociewie, Kujawy i Wielkopolskę w drogę powrotną do Czech.

* * *

Tczewski stos ma w całokształcie twórczości Jiráska znaczenie raczej 

drugorzędne. Ukazał się pierwszy raz w 1891 roku, na łamach pra-

skiego czasopisma Květy i później w zbiorach opowiadań w ramach 

różnych wydań dzieł zebranych. A jednak sam temat husytów nad 

Bałtykiem stał się przedmiotem pewnej fali zainteresowania w cze-

skiej literaturze i sztukach plastycznych po ćwierci wieku – poczyna-

jąc od późnych lat sześćdziesiątych XIX wieku, a kończąc właśnie na 

Tczewskim stosie. Rówieśnik Jiráska, praski malarz i ilustrator Hugo 

Schüllinger (1852–1919), jest autorem rysunku Czesi nad Morzem Bał-

tyckim (Čechové u moře Baltického). Samo morze nie jest tu przed-

miotem szczególnej uwagi, choć w tle widzimy całą linię wybrzeża 

z klifem na horyzoncie. Uwagę na obrazie zwraca żywo gestyku-

lująca postać wodza husyckiego Jana Čapka z San oraz innych, 

częściowo witających się, jeźdźców z włóczniami i chorągwiami.  

Szerzej znane jednak stały się obrazy wybitnych przedstawicieli 

czeskiego malarstwa historycznego: płótno Adolfa Liebschera 

(1857–1919) Czesi nad Bałtykiem (Čechové na Baltu), przedstawia-

jące rozentuzjazmowanych jeźdźców husyckich i pieszych żołnierzy 

w zbrojach, pozdrawiających z piaszczystej plaży falujące morze. 



22

MILOŠ ŘEZNÍK

Adolf Liebscher, Czesi nad Bałtykiem 
(Čechové na Baltu), domena publiczna

Hugo Schüllinger, Czesi nad Morzem Bałtyckim  
(Čechové u moře Baltského), domena publiczna

Przyjaciel Jiráska i jego ulubiony ilustrator Mikoláš Aleš (1852–

1913) wybrał znacznie bardziej intymny i ponury nastrój: w trzech 

wariantach jednego obrazu (olej, drzeworyt) pt. Husyta nad Bałty-

kiem (Husita na Baltu) lub Nad grobem Bożego wojownika (Nad hro-
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Mikoláš Aleš, Nad hrobem božího bojovníka (drzeworyt, 1881)

Mikoláš Aleš, Knížka o jeho životě a díle (Praga 1952), domena publiczna

Mikoláš Aleš, Nad hrobem božího bojovníka (olej, 1877)

Mikoláš Aleš, Knížka o jeho životě a díle (Praga 1952), domena publiczna
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bem Božího bojovníka), którego pierwsze wersje powstały najpewniej 

w 1877 roku, widzimy samotnego zamyślonego jeźdźca w zbroi z husy-

ckim sztandarem, stojącego na piaszczystym gruncie. Jeździec wpa-

truje się w kamień z wyrytym husyckim kielichem, do którego nawet 

jego koń pochyla głowę (w jednej drzeworytowej wersji jeździec 

stoi obok konia). Samo morze nie odgrywa tu żadnej roli – w końcu 

możemy tylko spekulować, czy jest ono w ogóle wskazane w mgli-

stym tle sceny. Stylizacja Aleša, podobnie jak opowiadanie Jiráska, 

jest całkowicie pozbawiona heroizmu, a jej koncepcja stanowi swoistą 

antytezę do kompozycji Schüllingera i Liebschera. Tę serię dopełnia 

jeszcze jeden obraz tego samego autora – Toast nad Bałtykiem (Přípi-

tek na Baltu), pokazujący stojącego husytę, przyjmującego kielich 

prawdopodobnie od miejscowych rybaków. Kolorytu tej scenie dodają 

fragmenty sieci rybackich i widok na morze z łodziami w tle. Aleš 

jest zresztą autorem tytułowej ilustracji do pierwszego książkowego 

czeskiego wydania Tczewskiego stosu w ramach zbioru opowiadań 

Z różnych czasów (Z různých dob, 1892). Jirásek sam poprosił Alša 

o ten rysunek. Przedstawia on głównego bohatera, Mikołaja z Rokit-

nika, na tle jadącego husyckiego wozu polowego, służącego do budowy 

tzw. murów wozowych na polach bitwy – w czeskiej pamięci wręcz 

symbolicznego elementu husyckiej sztuki wojennej.

Spośród dzieł literackich najważniejszy jest w tym kontekście poe-

mat czołowego poety swojej generacji, Svatopluka Čecha (1846–1908), 

Husyta nad Bałtykiem (Husita na Baltu) z 1868 roku, najstarszy 

w grupie czeskich utworów zainspirowanych tą tematyką. Tutaj, na 

tle słynnej kampanii, poeta opisuje zgon starego husyckiego wojow-

nika, który został pochowany na wybrzeżu, a którego grób jest tu aluzją 

do toczącej się walki z niemieckim wrogiem i germanizacją. Najwyraź-

niej ten wiersz zainspirował Mikołaja Alša do wspomnianego obrazu.



25

HUSYCI NAD BAŁTYKIEM. ALOIS JIRÁSEK I JEGO „TCZEWSKI STOS”

Wszyscy pisarze i artyści tych dzieł należeli zasadniczo do jednego 

pokolenia twórczego i urodzili się zaledwie na przestrzeni 13 lat (mię-

dzy 1846 a 1859 rokiem). Wskazuje to, że temat husytów nad Bałty-

kiem był przez stosunkowo krótki okres – kilkudziesięciu lat – pewnym 

fascinosum, które później ponownie zniknęło. 

* * *

W całym dorobku Jiráska Tczewski stos przedstawia unikatowy tekst 

związany z historycznymi Prusami. Sam Alois Jirásek osadził tę opo-

wieść na kanwie historii Czech, ale także umieścił ją w kontekście 

historii wojny pomiędzy Polską a Zakonem, historii Polski oraz histo-

rii kontaktów polsko-czeskich. Historia Polski lub nawiązania do niej 

pojawiają się częściowo także w innych dziełach Jiráska, zwłaszcza 

w powieściach o okresie husyckim. Z mniejszych utworów warto wspo-

mnieć opowiadanie Gość (Host, 1878), które otwiera cytat z Mickiewicza, 

i które jest literacko stylizowanym wspomnieniem z własnej młodości, 

gdy w wieku piętnastu lat, w 1866 roku, autor stanął w obliczu wojny 

prusko-austriackiej toczącej się w jego rodzinnych stronach. Tutaj Jirá-

sek wspomina osobiste spotkanie z interesującym się literaturą żołnie-

rzem pruskim, polskim patriotą. Później napotyka jego zwłoki na boisku 

pod Náchodem i znajduje przy nich wydruk Konrada Wallenroda, o któ-

rym wspólnie rozmawiali. 

W niedługiej powieści Uroki świata (Ráj světa, 1879), na tle historycz-

nym Kongresu wiedeńskiego w latach 1814–1815, Jirásek opisuje różne 

losy życiowe trojga przyjaciół – czeskiego muzyka Kaliny, francu-

skiego malarza Cheniera oraz polskiego patrioty Felińskiego. Podczas 

gdy Feliński decyduje się na powrót do rodzinnego Krakowa, Chenier 

wstępuje do wielkiego świata życia dworskiego, ale staje się ofiarą 

intryg i ostatecznie ginie w bitwie pod Waterloo. Natomiast Kalina 
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wraca do rodzinnych północno-wschodnich Czech ze swoją wybranką 

– córką Felińskiego Zosią – i prowadzi skromne życie organisty.

Nowela Maryla (Maryla, 1884/5) o młodej osieroconej dziewczynie, 

którą w Polsce zaopiekował się husycki hetman, po czym trafiła z nim 

do Czech, ma tylko ten polski wątek. Właściwa historia tej „Polački”, 

jak ją nazywają ludzie w opowiadaniu, ma głównie kontekst czysto 

czeski, lokalny. 

Z dzisiejszej tczewskiej perspektywy przypadkową ciekawostką może 

być natomiast fakt, że szkic, do którego Jirásek zainspirował się poby-

tem w górach galicyjskich w 1907 roku, nosi nazwę dzisiejszego miasta 

partnerskiego Tczewa – Dębna (Dubno, 1911). Jirásek opisuje w nim 

okolice tego miasta, a także zamki Dunajec i Czorsztyn oraz pograni-

cze galicyjsko-węgierskie w Pieninach.

Wypada wspomnieć również o opowiadaniu Sobota (1888), którego akcja 

rozgrywa się w małym czeskim miasteczku w czasie powstania stycz-

niowego, kiedy to wielu polskich powstańców uciekało przez Czechy. 

Tytułowa rodzina Sobotów ukryje jednego z nich, ale o wszystkim dowie-

dzą się niesympatyczny wujek Záleský, były sędzia w Galicji, i władze 

austriackie. Polakowi jednak udaje się w porę uciec, a śledztwo nie 

doprowadzi do żadnych rezultatów.

* * *

Doniesienia o powstaniu styczniowym, które zresztą poważnie wpły-

nęło na zróżnicowanie czeskiej polityki i czeskiego stosunku do Rosji 

oraz relacji polsko-słowiańskich, bardzo dotknęły ówczesnego gim-

nazjalistę Jiráska. Przypomniał sobie później, jak kupił sobie portret 

Mariana Langiewicza, „białego” dyktatora powstania. Jeszcze po 

wielu latach wspominał też, jak jako chłopiec pewnego razu podczas 



wycieczki zobaczył z dala Józefa Ignacego Kraszewskiego, co ozna-

czało prawdopodobnie pierwszy kontakt z tematyką polską. Ale 

młody Jirásek szybko zainteresował się także polską literaturą, choć 

bardziej niż współcześni mu autorzy jego podziw wzbudzili zwłasz-

cza romantycy, na czele z Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Sło-

wackim i Kazimierzem Brodzińskim. Z tych źródeł rodziło się także 

pewne polonofilstwo Jiráska, jednak jego tło stanowiła mniej aktu-

alna polityka, a bardziej idea słowiańska i świadomość historyczna 

oraz żywe kontakty z przedstawicielami polskiej kultury i czeskiego 

polonofilstwa. Zresztą też Tczewski stos jest dedykowany przyjacie-

lowi Jiráska, czołowemu czeskiemu polonofilowi Edvardowi Jelín-

kowi (1855–1897), nader ciekawej postaci z regionalnej perspektywy 

pomorskiej patrząc. Niedługo po Tczewskim stosie, w 1894 roku, 

Jelínek wydał pierwszą czeską książkę o Kaszubach, bazującą na 

doświadczeniach z własnej podróży po tych terenach (Zapomniany 

kąt słowiański: Kilka pierwszych spojrzeń na kaszubskie Pomo-

rze / Zapomenutý kout slovanský: Několik prvních pohledů do slo-

vanského Pomoří). Być może wolno nam tu zdradzić, że tłumaczka 

Tczewskiego stosu, Mariola Guzy z Warszawy, pracuje nad tłumacze-

niem tego dzieła na język polski.

Niniejszym wydaniem udostępniamy pierwszy raz Tczewski stos po pol-

sku. Wiemy, że opowieść przetłumaczył już lwowski slawista i folklory-

sta František Krček (1869–1916), propagator i raczej średnio uzdolniony 

tłumacz Jiráska, współzałożyciel lwowskiego Towarzystwa Ludoznaw-

czego, jednak do publikacji tego przekładu nigdy nie doszło i w połowie 

XX wieku zatarł się ślad jego rękopisu w zbiorach prywatnych. 

Prof. dr hab. Miloš Řezník

HUSYCI NAD BAŁTYKIEM. ALOIS JIRÁSEK I JEGO „TCZEWSKI STOS”
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ucholski rozległy ugór pełen kwitnących 

wrzosów zmieniał kolor. ¶ Było już 

po zachodzie słońca; czerwony, rozpalony 

pas po nim także już zaczynał gasnąć, 

ginąc w mglistej szarości oparów sięga-

jących horyzontu. Monotonna równina 

we wrzosowym płaszczu robiła się coraz 

ciemniejsza, aż nie dało się rozróżnić 

piaszczystych miejsc porośniętych z rzadka trawą, ani wyspy krze-

win borówek, które za dnia wyróżniały się soczystą zielenią w morzu 

kwitnących wrzosów. ¶ Dookoła rozciągała się hen daleko wszędzie 

ta sama ciemnobrązowa mroczna równina, w oddali już czarna. Jeden 

tylko jedyny pasek bielił się jak nurt rzeki od zachodu do wschodu, 

pasek piasku niczym nieporośniętego, a przez to w pociemniałych 

ugorach pod wieczornym niebem tym jaśniejszy. ¶ To droga, któ-

rej nikt nie budował przez wrzosowisko, bez fundamentu, niepewna, 

rozjechana, tu szersza, a tam węższa, taka jak wiatr ją wyrównał; 

tu gładka, tam pełna dziur albo wznoszących się kopczyków piasku, 

w stronę wschodu gubiąca się w ciemności, jak rzeka w czarnym 

jeziorze. A nad tym wszystkim wielka głęboka cisza, której nie psuło 

I



Pośrodku tych zjaw góruje chorągiew hufca…
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cykanie koników polnych, co jakiś czas odzywających się z wrzoso-

wiska. Po parnym sierpniowym dniu nawet wieczór nie dawał pustej 

szerokiej krainie odświeżenia. Parno było, że aż duszno; a piasek, 

który za dnia palił, do tej pory się nie ochłodził. ¶ Wszędzie pusto, 

bez ruchu; aż tam, ku zachodowi, na białawej smudze piaskowej 

drogi wynurzył się z ciemności zastęp jeźdźców. Jadą, ze dwustu 

ich, w rzędach jeden za drugim, swobodnie, powoli i bez hałasu. Na 

ich sypkiej drodze zupełnie nie ma echa. Kopyta koni bez stukotu 

wbijają się w piasek, a sami jeźdźcy milczą. ¶ Ich ciemne postaci 

ciągną jak zjawy jedyną białawą pręgą drogi, nad którą równą linią 

wyróżnia się wysoka kopia dzierżona w prawej ręce, teraz swobodnie 

pochylona do tyłu. Pośrodku tych zjaw góruje chorągiew hufca, z dłu-

gim i wąskim szpicem u góry, w tej chwili jednak przy braku wiatru 

zwisająca bez ruchu. ¶ To chorągiew oddziału, który do niedawna 

stale był w ruchu, zawsze przed główny hufcem*. ¶ Teraz stał się 

hufcem zapasowym; ciągnie za całą wspólnotą sierotek „pracują-

cych w polu”† w tych niegościnnych krańcach dalekich Prus. Po woli 

starszych dowodzi nimi wraz z „zarządcą” – księdzem Prokůpkiem 

– najwyższy dowódca Jan Czapek z Sán, zwany czasem Hukwaldski. 

A dowódcą tej zapasowej drużyny jest Mateusz Salava z Lipy, osadzo-

nej na dzikich skalistych kamieniach w krainie hradeckiej. ¶ Ponie-

waż jako gończy miewał trudne zadania, tak też trafiła się mu trudna 

praca, gdy jechał za głównym hufcem, ciągnącym się od Chojnic 

daleko, aż na południowy wschód, w stronę Wisły. Sześć tygodni 

leżała cała wspólnota sierotek z wielkim polskim wojskiem pod Choj-

nicami. Zostali tam tak długo, chociaż Czapek radził, by to miejsce 

opuścić, a przeszukać tylko okolice i szeroką krainę. Ale Sędziwoj 

* Własnym wojskiem.
† Wojsko braterstwa sierotek (odłam husytów).
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Ostroróg, wojewoda poznański, był innego zdania i przekonał Miko-

łaja z Michałowa, kasztelana krakowskiego, naczelnego polskiego 

dowódcę, i tak zostali pod Chojnicami i je zdobywali. ¶ Teraz po 

sześciu tygodniach ciągnęli od nich dalej przez ziemię pruskich 

Krzyżaków, którym Czapek w zeszłym roku (w 1432) odpowiedział‡ 

w imieniu bractw sierotek, taborytów i wszelkich wspólnot królestwa 

czeskiego oraz margrabstwa morawskiego. Odpowiedział Krzyżakom, 

bo zawsze popierali rzymskiego cesarza i węgierskiego króla Zyg-

munta, dążącego do zniszczenia narodu czeskiego i świętej prawdy 

przez niego bronionej, a dlatego potem, łamiąc przymierza z naj-

jaśniejszym polskim królem Władysławem, spustoszyli jego ziemie 

przy granicach gorzej niż poganie. ¶ A król Władysław był sojusz-

nikiem Czechów; zmówili się z rządcą braterstwa taborytów ksiądz 

Prokůpek i inni znamienici Czesi już w zeszłym roku, ale też w mie-

siącu czerwcu w Pabianicach z polskim królem na pomoc wzajemną 

i sojusz narodu polskiego z czeskim przeciwko wszystkim narodom, 

a zwłaszcza przeciw narodowi niemieckiemu. ¶ Od czerwca sierotki 

niszczyli Krzyżaków sami, a potem z Polakami, najpierw w Nowej 

Marchii, a teraz w samych Prusach. Dym pożogi nie przestawał 

w tych rejonach wznosić się ku niebu, a żałosny, rozpaczliwy krzyk 

mieszkańców wsi rozlegał się co dzień i rozbrzmiewał coraz dalej 

i dalej. Komturowie i ich zastępy, rozproszeni jako plewy, ich opuścili, 

odeszli, uciekając na wschód, albo za murami miast szukając ratunku. 

Ale nawet grody nie były dość mocne. Już dwanaście krzyżackich 

miast padło; dopiero tu, pod Chojnicami, została zatrzymana armia 

zwycięskich sojuszników, sierotek i polskiego wojska. Zatrzymana, 

ale niezniszczona. Szła teraz dalej – na przodzie sierotki, jeszcze 

bardziej wzburzeni, a rozdrażnieni zdarzeniem i tym, że chojni-

‡ Wrogość walkę zaczyna, Al. Jirásek, Sebrané spisy, t. 12, wyd. VI, Praga 1921.
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cki dowódca, Erasm Frisborn, komtur Krzyżaków, dumny z tego, 

że obronił miasta, odważył się puścić za nimi ze swymi hufcami. Te 

„krzyżackie muchy” Czapek zostawił Mateuszowi Skalskiemu z Lipy. 

Pierwszego dnia Niemcy śmiało natarli, a zapasowy oddział sierotek 

miał się od czego odganiać. Ale się odgonił. Tak więc pod wieczór 

znikł ostatni nieprzyjaciel, a hufiec, zmęczony czuwaniem na służbie 

i jazdą w parnym dniu, jechał pustym wrzosowiskiem, tęskny znaku, 

który miał dać dowódca do odpoczynku. ¶ A ten, nie szczędząc ani 

ludzi, ani siebie, widocznie spieszył, by dotrzeć do czoła, bliżej głów-

nego hufca, bo przez owe potyczki mieli do niego duże opóźnienie. 

Nawet jeszcze teraz ciągle myślał o zdradliwym nieprzyjacielu, nie 

ufając mu, choć dokoła była rozległa pustka. Przyglądał się jej przez 

chwilę, ale wzrok kierował zwłaszcza na północ. Zapewne mogli 

spodziewać się czegoś z boku, z tamtej strony. ¶ Dokoła szary ugór, 

w prawo, w lewo jako pustynia; nic się nie ruszało, jedynie czasem 

przed zbliżającymi się jeźdźcami pojawiał się spłoszony ptak, który 

przelatywał przez ciemne powietrze, a potem znów się chował i zni-

kał bezdźwięcznie, daleko, w roślinności tej rozległej krainy. A ta 

nie miała końca ani nijak się nie zmieniała. Tylko na prawo, na 

południową stronę pokazało się takie jakieś wzniesienie, ale jeszcze 

daleko, i las, w pobliżu którego drgała z czarnej oprawy równiny bla-

dym światłem jaśniejsza powierzchnia jakiegoś jeziorka. ¶ A sam 

oddział i jego dowódca milczał. Naraz jednak on i wszyscy wzrok 

obrócili na północ, gdzie w oddali migotało w ciemności ognisko, 

koło niego drugie i trzecie, a dalej jeszcze kilka. Z zastępu odezwały 

się okrzyki, a konie, jak kazał dowódca, zatrzymano. On sam zjechał 

z drogi z dwoma zastępcami przy boku, wjechali kawałek we wrzoso-

wisko. ¶ Hufiec czekał, konie na przemian chrapały albo zwieszały 

głowy; jeźdźcy zaczęli mówić, najwięcej o ogniskach na horyzon-

cie; wielu też klęło na drogę i życie, a jeszcze więcej na piasek 



drobny jak kurz, który wojacy czuli w oczach, nosie i wyschnię-

tych ustach; pełno było go na koniach – pokrywał grubą warstwą 

siodła, sakwy i ubrania. Po czesku mówili, co było słychać w rzę-

dach, ale i dało się słyszeć niejednego „brata”, który mówił po pol-

sku. ¶ Nagle umilkli; wrócił do nich jeden z towarzyszy dowódcy, 

jego rodak, Mikołaj z Rokitnika, władyka, nazywany Vrtimákiem. 

Nim dojechał, już wiedzieli, jaki rozkaz niesie. Zawołał, że dziesię-

ciu konnych i dowódca dziesiątki mają ruszyć na zwiady w stronę 

ognisk. Sam tych mężów wybrał i potem jeszcze zatrzymał się 

z nimi u dowódcy. ¶ Ten krótko się z nimi rozmówił, a mówiąc, 

mieczem z zapałem wywijał i wskazywał kierunek; wrócił z dru-

gim dowódcą pięćdziesiątki do hufca i rozkazał znów iść stępem. 

Jeźdźcy popatrzyli na drużynę Vrtimáka; przez chwilę ich widzieli, 

jednak nie na długo, bo znikła w szarości, jakby stopiła się z czar-

nym wrzosowiskiem. Ale ognie w oddali nadal były widoczne. ¶

ALOIS JIRÁSEK
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ikołaj z Rokitnika był nie tylko rodakiem 
Mateusza z Lipy, ale na Skałach 

nawet jego sąsiadem. Ze swojej wsi 

docierał do niego w godzinę. Ale 

Mateusz miał gród między Błędnymi 

Skałami*, prawie z samych gigan-

tycznych głazów wyciosany, bardzo 

twardych, niezdobyty, tymczasem 

Vrtimák miał tylko małą drewnianą 

warownię, z głęboką fosą i nasypem przy potoku, w swojej jedynej 

wiosce, Rokitniku. A i tę warownię też przed sześciu laty spalili mu 

niemieccy Ślązacy, ponieważ w tym roku w okolicach Nachodu tak źle 

czynili. ¶ Tym razem Vrtimák akurat „w polu pracował” ze wspól-

notą sierotek przy Tachowie, on i jego syn oraz młodszy brat Jan; 

młodszy, ale też już z siwiejącymi włosami i wąsem jak starszy Miko-

łaj, a równie chudy i wysoki, ale kościsty, o szerokich ramionach 

i małych szarych oczach pod gęstymi zwisającym brwiami. ¶ Wła-

dyka Mikołaj spalonej warowni nie odbudował; nie potrzebowali jej, 

* Osada Skály, później Katzenstein, Bischofstein, obecnie Teplice nad Metují.

II
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bo nie miał oprócz wspomnianego syna Jíry żadnych dzieci, a wdow-

cem był już od wielu lat. Poza tym nie miał wolnego czasu na budowę, 

gdyż bywał z synem ze wspólnotą sierotek stale w polu albo w domu 

w Czechach, albo i na „rejsach” na sąsiednie ziemie. Po dłuższym 

czasie także brat Jan mu towarzyszył w polu. Nigdy nie byli najlep-

szymi braćmi, nawet zanim ostatnio się posprzeczali; a Jan, który 

do sierotek się zniechęcił, bo nigdzie nie wytrzymywał dłużej, 

odszedł. Mówiło się, że do taborytów. ¶ On tam mógł iść, bo na to 

zupełnie nie zważał, czy kapłan służy do świętej mszy w ornacie czy 

w zwykłej sukni. ¶ I tak w czasie ostatniej jazdy do Austrii był star-

szy Mikołaj sam ze swoim synem. Zaraz po Świętym Marcinie, pod 

koniec zeszłego roku, sierotki wyruszyli tam przez Morawy. A tu, 

kiedy wracali z wielkim łupem, Austriacy dosięgli Czechów przy 

Znojmie, gdzie pocięli mieczami syna Mikołaja, młodego Jírę. ¶ Ojciec, 

sam ranny, ledwie go dowiózł do Czech, do Hradca nad Łabą, przy 

tęgich styczniowych mrozach. Dlatego więc, gdy wczesną wiosną 

nakazano iść przeciw Krzyżakom, Jiřík z ojcem nie mógł. Zbierał się 

wprawdzie, ale dość sił nadal nie miał. Stary nierad go opuścił 

i z ciężkim sercem od niego odszedł. Niechętnie zostawiał go samego, 

nie z powodu ran, bo te się już zagoiły, ale dlatego, że zbyt do niego 

się przywiązał, że go nie chciał z oczu stracić. Chronił go zawsze 

i krótko trzymał, bo zauważał, że Jiřík nie kieruje się tak Bożym pra-

wem, jak on gorąco i skrupulatnie chciał, ponieważ miał — jak to 

stary mówił — po wuju wiele lekkich myśli i był niestałej krwi. ¶ On 

sam już dwunasty rok walczył przeciwko wszystkim Bożym nieprzy-

jaciołom i prześladowcom czeskiej ziemi, którzy byli przeciw Bożej 

prawdzie o przyjmowaniu Ciała i Krwi Chrystusa w obu postaciach, 

a którzy też próbowali swej złości, aby wiernych wykorzenić z króle-

stwa, bez przyczyny gniewem pałając na czeski język. ¶ A on ten 

swój język po sprawiedliwości zawsze kochał, a z przeciwnikami jego 
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i za prawdę Bożą mężnie wszędzie walczył. A z całego serca syna 

swego zachęcał, by zawsze tak też robił. ¶ Dlatego z chęcią ruszył 

przeciw Krzyżakom, na których za nim miał także ruszyć Jiřík, kiedy 

już zdrów i pełen sił będzie. ¶ Tyle że Mikołaj Rokitenski syna się 

nie doczekał. Nie jechał i nie jechał. Aż wreszcie nastał czas, kiedy 

jak tatko wyliczył, mógł już być na polu we wspólnocie. Ale i tam 

słychu po nim nie było. A potem przyjechał poseł od włodarza†, księ-

dza Ambrożego, który posyłał polnemu dowódcy, starszym i całej 

wspólnocie wiadomość, jak wysłannicy, a szczególnie sierotki, mieli 

się w Bazylei, jak wędrowali, co uzgodnili i że wrócili do Pragi 

z posłańcami ze soboru bazylejskiego, a co się tam teraz z nimi ustala. 

A z tą wieścią posłaniec przyniósł wiele informacji, zwłaszcza, 

że w kraju hradeckim zbiera się nowe „pole” na Śląsk przeciw Niem-

com, by uwolnić Niemczę‡, obleganą przez Ślązaków. ¶ Posłaniec 

wyznaczył wielu władyków i rycerzy, którzy mieli ruszyć na tę jazdę, 

albo już właśnie wyruszyli, a między nimi mianował młodego Roki-

tenskiego. ¶ „Chce mnie mieć z oczu, żebym go ciągle nie pouczał 

i nie karcił! To źle wychowane popychadło!” — w duchu złościł się 

stary Vrtimák i przygotowywał się, jak Jiříka skarci, gdy się z nim 

spotka, że go nauczy zachowywać się wobec rodziców według Bożych 

przykazań, że mu da, za to, że włóczy się swobodnie jako ten żołnierz 

najemny, a nie jak dobry wojownik ze swą wspólnotą, do której jest 

przypisany. — ¶ Było to z końcem maja, gdy przyjechał posłaniec 

od włodarza. Od tego czasu władyka Mikołaj o synu nie słyszał ni 

słowa. Tylko tego się od Salawy z Lipy dowiedział, co Czapkowi, 

a starszym braciom ze Śląska za posłańcem mówili, że Niemcza 

† Nad wszystkimi dowódcami polnymi i miejskimi dowódcami w miastach była rada 
starszych braci lub starszyzna, a na ich czele stał włodarz.
‡ Niemcza miała husycką załogę.
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szczęśliwie uratowana. ¶ Staremu władyce było zawsze tylko w polu 

wesoło, a nic nie robił sobie ze wszelkiej nędzy, gdy miał u boku syna. 

Ten smukły młodzieniec, podobny doń i krzepki, jeździł na pięknym 

koniu, z którego niezmiernie się cieszył, w kosztownej zbroi i takimż 

stroju — tak, że wyglądał jak jakiś pan przy swoim ojcu, w prostej, 

ale i dobrej zbroi, w skórzanej opończy lub prostej sukni, bez ozdób 

i wspaniałych zapon. ¶ Ale tym razem sam jeździł na czele swojej 

jeździeckiej kompanii, posępny, a bardziej surowy niż kiedykolwiek; 

nic nie mówi, na nic oka nie przymknie. W jego kompanii nie mogło 

być nieposłusznych, hazardzistów, pijaków, dyletantów, tak jak naka-

zywał regulamin brata Žižki, niegdyś ojca ich wszystkich. A jeśli 

wspólnota jakąś szkodę poniosła przez czyjąś nieostrożność lub spóź-

nienie przy wojsku, w straży lub na polu, żadnemu nie robił wyjątku 

ani nie patrzył na osoby, a zawsze żądał, aby na winnym była kara 

według Bożego prawa, często sam przeciw innym dowódcom, nawet 

gdy chodziło o to, by wtrącić swoje trzy grosze, lub miał też winny 

chodzić wiele dni przed wojskiem w łańcuchu albo i położyć 

kark. ¶ A tak jak był surowy, tak był i pobożny. ¶ Do Boga się mod-

lił i w zgromadzeniu, i w namiocie, a często i na koniu. Zawsze zanim 

z miejsca ruszyli, zanim coś ważnego rozkazał, zwłaszcza przed 

walką, napominał braci, aby klęknąwszy lub padając przed Bożym 

obliczem, modlili się, by Pan Bóg Wszechmogący raczył ich swą 

pomocą wesprzeć. Dopiero wtedy ludzi szykował. — ¶ Gdy ksiądz 

w obozie głosił kazania, mało kto tak go pobożnie słuchał jak władyka 

z Rokitnika, a mało kto przyjmował Ciało i Krew Pańską tak gorliwie, 

tak skruszony, a pokorny. — — ¶ Teraz, dobrowolnie się do tego 

zgłosiwszy, prowadził pustym wrzosowiskiem, w stronę podejrzanych 

ognisk, swój mały oddział. Jeźdźcy nie jechali blisko koło siebie, 

raczej w rozsypce, ale nie prosto do samych ognisk, raczej z ukosa, 

aby całkiem nie oddzielić się od swego hufca, który na piaskowej 
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drodze coraz bardziej ginął z oczu. ¶ Władyka jechał na czele, a był 

z powodu swej białej sukni najlepiej widoczny. Po boku miał jednego 

z dwóch Polaków, których sobie wybrał. Był to stary stepowy najem-

nik, te ugory znający, a waleczny. Tego władyka cenił bardziej niż 

innych Polaków. ¶ Pozostali za nimi, jak większość wojska sierotek, 

Czesi — wszyscy z ziemi hradeckiej — a jeden Węgier, Słowak, z wło-

sami w warkocze zaplecionymi na skroniach, który z kilkoma druhami 

dołączył do sierotek, gdy przed dwoma laty karano na północy Węgier 

króla Zygmunta. — ¶ Jechali w milczeniu, z podniesionymi kopiami, 

gdyż władyka tak rozkazał, a pilnie się rozglądali. Zdawało się, że tu, 

gdzie byli zupełnie sami, jest jeszcze bardziej cicho i smutno; aż 

od tego tęsknota ogarniała człowieka. ¶ Od ogni nie odzywał się 

żaden głos ani też nic się nie ruszało. Jeźdźcy nic nie zobaczyli, cho-

ciaż w tę stronę usilnie się wpatrywali i wszystko uważnie obserwo-

wali .  ¶ —  Może nas tymi ogniami tylko wabią — rzucił 

Polak. ¶ — A jak? Po co? ¶ — Żeby nas utopić ¶ — Hej, w bag-

nie? — zawołał władyka. ¶ — W błotach, tu — Polak machnął 

w stronę ogni — w tych okolicach jest wielkie grzęzawisko. Widzisz 

wzgórza sitowia, a tam dalej — to czarne — to na pewno są karłowate 

olsze albo i krzewy — tam właśnie jest mokro, błoto. ¶ Zaraz po tym, 

jak na rozkaz władyki bardziej na prawo skręciwszy kawałek przeje-

chali, zeskoczył Polak z konia a zawołał: ¶ — Dalej już nie — błą-

dzimy — znów bagno. Czuję je. ¶ — Trzęsawisko! Już się kołyszemy. 

Ziemia się trzęsie. Wracać! — nakazał dowódca. Sam zeskoczywszy 

z konia, poszedł kilka kroków przed siebie. Dobrze czuł jak mu się 

ziemia rusza pod nogami. Pomyślał sobie, co by było, gdyby tak na 

ślepo do ogni dojechali, i że ten Polak się nie myli. ¶ — Wskoczył 

w siodło, chciał nakazać, żeby zjechali jeszcze bardziej na prawo, 

w stronę piaszczystej drogi, która znikła im z oczu; wtem kawałek 

przed nim niespodziewanie zatrzepotało kilka ptaków, widocznie 



Cztery czarne cienie jeźdźców uciekały najszybszym galopem…
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nagle spłoszonych. Jak ślepe pędziły przed jeźdźców, aż się przez to 

konie wystraszyły. ¶ — Lecą na nas — rzekł władyka, bacznie 

patrząc w tę stronę, z której ptaki się pojawiły. A Polak dodał: — 
Ktoś je tam spłoszył. Na pewno nie my. Patrz no! — ¶ Nagle krzyk-

nął i szybko wprzód wskazał. A na to już i inni jeźdźcy krzyknęli, 

zauważywszy naprzeciw siebie czterech jeźdźców jako czarne cienie 

wynurzające się z czarnego wrzosowiska. ¶ Stali bez ruchu, cicho, 

ale jak władyka, wołając na nich głośno, krzyknął: — Kto wy? Hasło! 
— to razem, nie odpowiedziawszy, odwrócili się, a pognali przed sie-

bie. ¶ — Jedź! Jedź! No, za nimi! To są Niemcy! — krzyknął 

Vrtimák, a spiął konia tak, że ten wyrwał wielkimi skokami i rozpę-

dził się. ¶ Puste wrzosowisko nagle ożyło. ¶ Cztery czarne cienie 

jeźdźców uciekały najszybszym galopem, a jedenastu jeźdźców 

pędziło za nimi. Na ich czele dowódca, sam dwunasty, widoczny 

dzięki swej sukni, która się w tej ciemnicy nieco bieliła. ¶ Wrzos 

gwałtownie uderzany końskimi szybkimi kopytami szeleścił, piasek 

spod nich leciał wysoko w prawo i lewo. ¶ W sapaniu i tętencie koni 

odzywał się szczęk pochew, a w tej chwili ochrypły już głos hetmana 

z wysuszonego gardła: ¶ — Na nich! Wio! Może się czegoś od nich 

dowiemy! ¶ A potem: — Na nich, na tych szpiegów! I bódł konia 

w boki. ¶
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ad rozległymi ugorami rozjaśniło się. 

Wyszedł księżyc. W jego blasku ukazał 

się pewniejszy stożkowy pagórek, który 

na ugorach piął się po wschodniej stro-

nie w kierunku piaszczystej drogi, na 

której właśnie zniknęła reszta hufca 

Mateusza Salavy z Lipy.  ¶ Opusz-

czona i zapomniana mogiła zapomnia-

nych bohaterów pradawnych czasów*, 

pagórek stał tu zupełnie samotny w ciemności, na wrzosowej rów-

ninie porosły trawą, mchem i kilkoma krzakami jałowca. Ich czarne 

cienie leżały bez ruchu na wolnym stoku, oświetlanym blaskiem 

księżyca. ¶ Głęboki spokój i dumną ciszę koło pradawnej mogiły 

przerwali sierotki, oddział jeźdźców Vrtimáka, Rokitenskiego wra-

cający z nieudanego pościgu. Jeźdźcy kierowali się wprost na mogiłę. 

Jechali wolno, bo konie już nie dawały rady. Przecież byli na nogach 

od rana, przez cały parny dzień; przez to ich zmęczenie pogoń się nie 

udała, chociaż dowódcy i jeźdźcy poganiali do galopu konie ostrogami, 

* Kurhan, tumulus gigantum, grobowiec megalityczny.

III



46

ALOIS JIRÁSEK

krzykiem i biciem. Ci tam nieprzyjaciele mieli najwyraźniej konie 

albo lepsze albo świeższe. I tak umknęli, znikli, chociaż nie bez 

śladu. ¶ Gdy Rokitenski, widząc, że nic nie osiągnie, chciał na swo-

ich jeźdźców zakrzyknąć, żeby się zatrzymali, akurat zauważył — on 

i wszyscy — że jeden z uciekających upadł z koniem na ziemię. Spró-

bowali jeszcze przynajmniej tego dostać. Nim go jednak dosięgnęli, 

druhowie pomogli temu, co upadł. Jeden z nich podał rękę, pociąg-

nął do siebie, do siodła i uciekł z nim. Sierotki znaleźli tylko konia; 

a ten nie mógł się podnieść i nie podniósł się nawet na ich krzyk 

ani zachęty czy uderzenia, ani nawet, jak mu pomagali. Przy dzikim 

skoku nogę zwichnął. — ¶ To jeźdźców naprawdę rozgniewało. Za to 

wszystko nawet koń im się nie dostał. Zostało im tylko siodło, które, 

jak w blasku księżyca dostrzegli, nie było zwyczajne — raczej ręko-

dzieło. ¶ Tymczasem dowódca rozejrzał się. Nieprzyjaciół już nie 

widział; znikli na dobre, bezszelestnie, jako cień. Ponuro krzyknął 

na jeźdźców, by wsiedli na koń, że nie ma teraz czasu na oglądanie 

siodła, i zawrócił konia. ¶ Padłym koniem, nawet mimo jego rzęże-

nia, nie kłopotali się. Głos opuszczonego zwierzęcia zanikł w ciszy 

głuchej pustki. ¶ Dojechali do samotnej mogiły, wysokiej na dobre 

półtora łatra†, a na pewno ponad sto kroków w obwodzie. Na rozkaz 

dowódców zatrzymali się tu, aby odpocząć. ¶ Wszyscy poza dwoj-

giem, którzy zostali na straży, zeszli z koni; tych nawet nie rozsiodłali 

ani ogłowia nie zdjęli. Zatknąwszy kopie w ziemię, położyli żelazne 

kapaliny‡ na siodło, a potem każdy położył się przy swoim koniu. 

Tak leżeli jeden obok drugiego u podnóża mogiły, aż do Jacka Polaka, 

który wyżej nad nimi ze zdobytym siodłem usiadł, aby je obejrzeć 

i sprawdzić. ¶ Znał się na tym. ¶ Wyżej nad nimi, aż na szczyt 

† Łatr = 4 łokcie.
‡ Kapalin, hełm, żelazny kapelusz, rodzaj hełmu bez wizjera.
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mogiły wyszedł dowódca. Stał tu z kapalinem, w płytowym pancerzu, 

z jego przednią i tylną częścią na białawej sukni, w wysokich jeździe-

ckich skórzanych butach, z ciężkim mieczem u boku; wysoki, barczy-

sty, rozglądał się ponurym wzrokiem w cichą noc. „Bracia” pod nim 

leżący na cienistym stoku mogiły już przestali rozmawiać. Zmęcze-

nie ich przemogło. Usnęli. Obaj jeźdźcy na straży po prawej i lewej 

stronie mogiły dalej na wrzosowisku siedzieli w siodłach cicho i bez 

ruchu, i tak też stały ich zmęczone konie, zwieszając głowy. ¶ Wszę-

dzie cicho. ¶ Dowódca sierotek stał jako rzeźba w księżycowym 

blasku, w którym bladym światłem błyszczał jego żelazny kapelusz 

i dobrze wykuty, gładki pancerz. ¶ Tymczasem Jacek przy jałow-

cowym krzaku dokładnie, nie bacząc na zmęczenie, oglądał zdobyte 

siodło. Było z czerwonej weneckiej skóry, z pięknie ułożonymi koś-

ćmi, zręcznie kutymi strzemionami, dużo piękniejsze niż jego. Dla-

tego się mu spodobało. Pomyślał, że sobie je zostawi, że braciom 

przy dzieleniu łupów jakoś to wynagrodzi. Obracał je i badał, czy 

nie ma przypadkiem jakiegoś schowka. Miało, a wymacał w nim 

coś. Szybko powstawszy, zawołał drżąco i gwałtownie, ale cicho na 

dowódcę, aby ten popatrzył, co znalazł. A pokazywał coś białawego, 

jakiś złożony papier przewiązany sznurkiem. ¶ — W siodle było? — 

pytał Rokitenski, bliżej przyszedłszy. ¶ — Było tylko to, nic innego 

— żadnego złota ani monet. ¶ Hetman rączo wziął papier do ręki, 

obejrzał go, przeciął sztyletem sznurek, rozpieczętował list i obró-

cił go do bladego księżycowego światła. ¶ Jacek patrzył żarliwie, 

co hetman przeczyta i co powie. Wiedział, że umie czytać, chociaż nie 

jak ksiądz czy urzędnik wojskowy§. ¶ Dowódca patrzył i patrzył. Nie 

było łatwo czytać przy tym świetle; a jeszcze te zawijasy! Koniec 

§ Urzędnikiem wojskowym sierotek — czyli pisarzem — był w tym czasie Bužek 
ze Smolotil.
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wszystkiego był taki, że opuścił rękę z listem i rzekł: ¶ — Nic 

nie rozumiem, to nie jest po czesku. Ale dobrze to schowaj. Daj 

do mojego siodła. I teraz już się połóż. Mamy niewiele czasu na odpo-

czynek, bo kto wie, co jest na tym papierze. ¶ Jacek sięgał po papier, 

ale hetman rozmyślił się i rzekł: ¶ — Poczekaj! Zostaw to i idź się 

położyć. ¶ A papier sobie zostawił. ¶ — Ty sobie nie odpoczniesz? 
— zapytał Polak, siadając. — Weź to niemieckie siodło pod głowę — 

rzucił Rokitenski zamiast odpowiedzi. — Zostaw je sobie. Nie będę 

spać. ¶ Jacek posłuchał. Rozłożył się, przyciągnął siodło po głowę, 

przeżegnał się i zaczął odmawiać Ojcze nasz. Słyszał jeszcze, że het-

man idzie znów do góry, że siada. Ale przy tym już, nie dokończywszy 

modlitwy, zamykał oczy. Sen zmógł go nagle. ¶ Rokitenski, usiadł-

szy, zdjął z głowy hełm i skórzaną czapkę pod nim, a otarł rękawem 

spocone czoło. Swobodnie opuszczone ręce oparł o kolana i zapatrzył 

się w ziemię. Myślał o przechwyconym liście, czy jest to jakaś wia-

domość, czy tylko dokument tego jeźdźca. ¶ Ci czterej, rozważał, 

jechali od wschodu, od Wisły, z krańców, gdzie jeszcze Krzyżacy byli 

w pełnej mocy. A jechali na zachód, może do Chojnic, na przeszpiegi, 

albo chcieli tam jakieś wieści dostarczyć, nie wiedząc, że już po oblę-

żeniu. Czy ten list — od jakiegoś komtura albo może nawet od samego 

wielkiego mistrza — będzie czekać na odpowiedź? To się naczeka! 

Oni, sierotki, oni sami mu ją przyniosą. Jak trzeba to i do Marburka¶, 

aby ci Niemcy zobaczyli. A potem będzie koniec tej wojny, bo będą 

o to błagać Krzyżacy. ¶ Podniósł głowę i rozejrzał się po nocnej kra-

inie. Była pusta i niema, aż smutek od niej szedł na człowieka, jakby 

był przez wszystkich opuszczony, sam jeden. Dowódca z zadowole-

niem pomyślał, że dobrze będzie, gdy odejdą z tego pustkowia i będą 

znów w domu. To dopiero jesienią. Syna, Jiříka, wspomniał, że też 

¶ Marienburg, dzisiaj: Malbork.



Pokazywał coś białawego, jakiś złożony papier przewiązany sznurkiem.
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w tym czasie będzie w domu, wróci. Bezbożny chłopak! Dlaczego mu 

to robił? Dlaczego za nim nie przyjechał? A ze Śląska też o nim nie ma 

żadnych wieści. Jedynie posłaniec, co ostatnio z Niemczy przyjechał, 

wymieniał wszystkich dobrych ludzi**, którzy padli w walce z niemie-

ckimi Ślązakami. Ale Jiříka nie wymienił. Żyje. — ¶ Znów staremu 

dowódcy przyszła do głowy myśl, która go teraz przez tę chwilę tra-

piła; że chyba poszedł Jiřík za wujem do taborytów, że może z księ-

dzem Bedrzychem są gdzieś koło Spisza na Węgrzech. U wuja ma 

zapewne większą swobodę. Ten na wszystko pozwala, niczego nie 

broni. Sam taki jest, tylko zabawy, kości i flirty! Bezwstydnik stary 

i siwy, jak go nie zabiją to skończy jak ten Makowiec††. A Jiřík może 

z takim jest, zatraceniec jakiś! ¶ Rokitenski zachmurzył twarz, 

ściągnął swoje gęste i siwe brwi. A może jednak jechał — rozmyślał 

dalej — za nim, za ojcem, udał się do Serbów albo na ziemię łużycką, 

i dalej za nimi. A może zdarzyło mu się jakieś nieszczęście i wpadł 

w ręce Niemców? — ¶ Władyka znów patrzył w ziemię. Złożywszy 

żylaste dłonie spoczywające na kolanach, zaczął się cicho modlić. 

Modlił się za syna, by Pan Bóg raczył go uchronić, aby ani ciała, ani 

duszy nie stracił i uszedł z sideł złego. Modlił się dłuższy czas, aż 

i jego zmęczenie przemogło. Powieki jego głęboko zapadniętych oczu 

się zamknęły, głowa opadła na piersi. ¶

** Szlachciców.
†† W 1428 roku Makowiec trafił pod pręgierz w Starym Mieście za swoje złe czyny, 
cudzołóstwo oraz gwałty na pannach i wdowach w czasie wojen.
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po wrzosowisku zaczął wiać rześki, poranny 

wiaterek. Na wschodzie niebo bladło; blady 

pasek przerwał tam szarą zasłonę na hory-

zoncie i coraz bardziej jaśniał i rósł, roz-

grzewając się z czerwonego do ognistego, aż 

purpurą rozpaliła się nad nim chmura na 

wykwintnym niebie. ¶ W tym czasie było 

już gwarno i hucznie w małej osadzie czy na 

pustelni z czterema wiejskimi zabudowa-

niami, bardzo biednymi, mającymi po jed-

nej stronie rozległe wrzosowe ugory, a po 

drugiej pasek ubogiego pola, bardzo piaszczystego i kawałek pastwi-

ska, głównie bagien. ¶ Do wczoraj na polu stał nędzny niski owies, 

już dojrzały, ale porzucony przez tych, co go posiali. Uciekli dwa dni 

temu z rodzinami dalej, na wschód, gnając przez sobą kilka chudych 

krów i owiec. Uciekli przed husytami. Ci dotarli tu wczoraj późnym 

popołudniem. ¶ Wojsko sierotek rozłożyło się opodal i zamknęło 

murem z wozów. W opuszczonych chałupach osiedli młodzi, dowo-

dzący i wiozący dobytek za wojskiem, dbający o część zdobytych koni 

IV
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i żołnierze pilnujący wszystkiego. — ¶ Ci legli w izbach; do chlewu 

i stajni dali najlepsze konie, pozostałe natomiast spętali i puścili 

z krowami i owcami na pole i na łąkę. Do rana było po owsie. Teraz 

od świtu odzywało się z pola i łąki muczenie bydła i beczenie mło-

dych, szaroczarnych owiec lokalnej odmiany, o włochatej wełnie, 

szybkich i zwinnych. Jak kozy skakały koło dwóch niemieckich wieś-

niaków biednie odzianych, którzy między nimi stali bez ruchu, zasę-

pieni, wystraszeni, pilnując stada pod przymusem.  ¶ Między 

budynkami przy dwóch studniach było najgłośniej. Wyprowadzono 

do nich z szopy i stajni konie, które potrząsały głowami, prychały, 

rżały jakby odpowiadały na rżenie koni, które chwilami z pobliskiego 

obozu aż tu docierało po świeżym powietrzu. A także z obozu 

pobrzmiewało poranne trąbienie i okrzyki, gdy tam na „powstań” 

trąbiono i wołano. ¶ Ze zroszonego wrzosowiska sterczało ogrodze-

nie z wozów na kształt prostokąta, na dłuższej stronie długie na dobry 

kwadrans. Stało jak ciemna ściana. Wozy tu dachem kryte, w więk-

szości jednak otwarte, poszarpane, dyszel każdego wozu wepchnięty 

do środka wozu przed nim; spinały je ciężkie łańcuchy, a deski opusz-

czone na dół kryły przestrzeń między kołami metalowych 

„torów”. ¶ Bramy to tu, to tam przerywały ciasny rząd zbitych 

w jedno wozów, w tej chwili zamkniętych mocnymi blokadami z drą-

gami*; których strzegły straże ustawione, w hełmach, w przedniej 

części zbroi albo w pikowanej kamizelce lub w smolnikach†, a chro-

niły haubice sterczące z mocnych wozów. ¶ Nad tym ciemnym ogro-

dzeniem stały wysoko na przednich i na tylnych wozach znaczące 

* Z wozów po zewnętrznych stronach, od przedniego do tylnego koła lub w bramkach, 
wisiały aż do ziemi mocne kłody, zaopatrzone w słupki, na krzyż do tyłu wetknięte, 
co tworzyło blokadę.
† Lniany pancerz, smołą i dziegciem nasączony, zwał się smolnikiem.



Ze zroszonego wrzosowiska sterczało ogrodzenie z wozów…
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chorągwie‡, tu białe, tam czarne, a między nimi przy wozach, lub 

dalej od nich w obozie, powiewała — jednak niżej od tych znaczących 

— tu i tam chorągiew z symbolem, czerwona, czarna lub w innych 

kolorach. — ¶ Tu i tam przy wozach i dalej do środka szedł dym 

obozowych ognisk, a szedł pięknie równo do góry, w jasne powietrze, 

przez które przeświecało wschodzące słońce. ¶ Wszędzie ruch, 

a krzątanina, życie. A najżywiej u bramy wiodącej do chat, teraz już 

otwartych. Tu konie z obozu wyprowadzili: ciężkie, pociągowe i kłu-

saki o lekkich nogach, tam od chat krowy prowadzili, a owce gnali, tu 

jeźdźcy wyjeżdżali.  ¶ Do bramy zbliżyli się także władyka 

Rokitenski, Vrtimák, a z nim Jacek Polak, obaj na świeżych koniach 

wymienionych przy drugim hufcu, do którego dojechali po pół-

nocy. — ¶ Na mogile się zbytnio nie wyspali. Stary dowódca nie dał. 

Spieszył się z przechwyconym listem. Oddział Mateusza Salawy 

z Lipy zastali, gdy odpoczywał. ¶ Rokitenski, zostawiwszy tu swych 

ludzi, sam z Jackiem udał się pośpiesznie do obozu. Był zmęczony, 

ale to wytrzymywał. Zniósł i inne rzeczy, jak w zeszłym roku, gdy 

spiesząc się z Moraw pokarać Ślązaków, przejechali z jazdą Czapka 

przez dzień i  noc na jednym popasie  dwadzieścia  jeden 

mil. ¶ U bramy stało kilku brodatych Żydów, z czarnymi błyszczą-

cymi włosami, w spiczastych czapach i płaszczach, obok innych 

widocznie wybrudzonych, a wyraźnie długo niemytych, którzy, prze-

spawszy gdzieś w szopie albo w biednych swych powozach, czekali 

aż dostaną pozwolenie na wejście do obozu, o co prośbę przekazali 

najwyższemu dowódcy. ¶ Przyjechali bowiem za zwycięskim woj-

skiem, dobrze wiedząc co taka „jazda” przyniesie, że z niej dostarczy 

do swej krainy wielkie łupy, że wróci z ogromną zdobyczą — od złota 

‡ Znaczące, bowiem ich znakiem posługiwano się podczas kontroli wozów.
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i srebra, przez szaty, księgi i inne drogie przedmioty, i że sierotki już 

teraz aż sześć koni pociągowych, a nawet więcej, do niektórych 

wozów pełnych łupów muszą zaprzęgać. A tak mają dość majątku; ale 

raczej nie koni, bo wiele ich przy Chojnicach padło, ale owiec i krów, 

a na pewno będą je w drodze sprzedawać, tak też broń i inne rzeczy. 

Toż to mógłby być targ, może i lepszy niż przed dwoma laty w Kra-

kowie, gdzie Czesi sprzedawali szesnaście krów za dwie kopy gro-

szy. ¶ Dlatego też odważyli się Żydzi tak daleko, zaraz za wojskiem, 

chociaż było to niepewne i niebezpieczne. Czekając cierpliwie, spo-

kojnie znosili pogardliwe spojrzenia, uśmieszki i obelżywe słowa 

żołdaków i pastuchów, i pokornie dopytywali się, czy może najwyższy 

dowódca, Czapek, ich nie wzywał. ¶ A znów wszyscy gadali, jak 

gdyby się sprzeczali, aż razem zamilkli i wzrok obrócili na szare wąsy 

dowódcy, gdy ten jechał na wysokim wronym koniu, sam w białej 

sukni i pełnej zbroi, ale zakurzony i brudny od kłębiącego się piasku 

i potu. Vrtimák nawet nie zauważył, jak się głęboko kłaniają, tylko 

splunął. ¶ Skuleni Żydzi to widzieli, ale jeszcze lepiej widzieli 

piękne siodło, które miał przewodnik dowódcy, Jacek Polak, przed 

sobą, wioząc je, żeby go dalej w obozie oddać. Zaśmiał się głośno, gdy 

jeden z Żydów, stary i zgarbiony, nie spuszczając siodła z oczu, zawo-

łał: ¶ — To bym kupił! Kupię to siodło! Racz je, panie, sprze-

dać. ¶ Tymczasem Vrtimák wjechał do obozu, z którego już przed 

bramą rozlegał się hałas i szum, wymieszane głosy i dźwięki. Zwłasz-

cza przy wozach było gwarno, przy brzegowych i tych z żywnością, 

w prawo i w lewo potrójnym rzędem ustawionych. Przy karmidłach 

na nich zawieszonych, w czas walki pełnych kamieni, stały konie 

pociągowe, jeszcze bez lejców, okryć i bez chomąt, zwykle cztery, nie 

więcej, tak jak należały do każdego z wozów. Obaj woźnicy każdego 

wozu, teraz bez hełmów i tarcz, częściowo ubrani, brudni, byli albo 

przy nich albo wóz smarowali albo z innymi śniadanie szykowali. Żoł-
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nierze z poszczególnych wozów, strzelcy i tarczownicy siedzieli na 

wozach albo w uliczkach między nimi lub przy namiotach stojących 

w rzędach przy wozach. ¶ Były to wozy i namioty zawsze z jednej 

krainy, jednego miejsca ze wspólnoty sierotek, o czym informowała 

chorągiew zatknięta przed namiotem chorążego, zdobiona tu obrazem 

lwa, tam owcy czy gęsi lub też podobieństwem korony albo kielicha, 

a w innym miejscu znakiem miasta z napisem lub bez napisu. ¶ Idąc 

wzdłuż wozów i namiotów mijał Vrtimák swoją hradecką krainę, jej 

lud i wozy: tu wozy trutnowskie, za nimi liczne wozy dworskie§, jaro-

mierskie, wozy swoich najbliższych rodaków, górali to od Nachodu, 

a to z sąsiedztwa. Nawet już za nim tu i tam wołali, dopytywali się, 

ale on tylko krótko pozdrawiał, nic nie wyjaśniając i nawet konia na 

chwilę nie zatrzymał. ¶ Tak jechał koło znajomych będących tam, 

przez plac w prawym rzędzie, do którego był owszem dłuższy kawa-

łek; gdzie stało kilka wozów kutnohorskich, wozy kourzimskie, z Cze-

skiego Brodu a Przybislawia, za nimi wozy z okolic Rychemburka, 

z Policzki, Wysokiego Myta i Litomyśla, a znali oni dobrze starego 

Rokitenskiego. Ten trzymając się stale lewego rzędu dotarł do wozów 

pierwszego miasta sierotek, Hradca nad Łabą. Stał ich długi rząd. 

Wzdłuż nich bieliły się liczne namioty, a u jednego z nich, tego naj-

wyższego, wznosiła się potężna chorągiew czerwonego koloru, na 

której namalowany był ojciec wszystkich tutaj, wszystkich wspólnot 

pracujących w polu, po którym teraz są sierotkami, Žižka, wybitnej 

i świętej pamięci, na białym koniu, wystrojony, z buzdyganem w ręku, 

tak jako za życia jeździł. ¶ To była ta słynna hradecka chorągiew, 

pod którą gdy walczyli nigdy walki nie przegrali i nikt z nimi w polu 

nie śmiał się potykać. Z tego miejsca nie było daleko do głównego 

namiotu, gdzie Czapek, najwyższy dowódca z pisarzem wojskowym 

§ Z miasta Dvůr Králové nad Labem.



Bużkiem ze Smolotil razem mieszkali. Rokitenski, zatrzymawszy się 

przy hradeckich, zsiadł z konia i skierował się do namiotu 

dowódcy. ¶ Dokoła Jacka zgromadzili się „bracia” od rozmaitych 

wozów, namiotów i z wolnego pola; niektórzy przybiegli popatrzyć, 

co się dzieje. Wszyscy tłoczyli się dokoła Polaka by wysłuchać jego 

wieści, by popatrzyć na jego piękne, czerwone siodło, na ten cud 

pięknie zdobiony. ¶ Jacek, błyskając oczyma, wyjaśniał, opowiadał, 

chwalił się, odpowiadał na pytania czeskie, polskie i ruskie, które się 

w czeskich rozmowach odezwały, bo niejeden Polak i niejeden Mało-

rusin służył w kompaniach polnych społeczności sierotek. ¶
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okitenski, stanąwszy przy namiocie 

hetmańskim, kiedyś jeszcze szlachet-

niejszym, teraz od deszczu i wszelkiej 

słoty pociemniałym i zabrudzonym, 

zapytał straży, czy Czapek jest w środku. 

Usłyszał, że jest on i pisarz, ale też 

jakiś człek z Polski. ¶ Nim Rokitenski 

wszedł, odezwał się leżący w namiocie 

wyżeł o dereszowatym umaszczeniu, 

który jak tylko stary dowódca wyszedł, wyskoczył od niskiego łoża 

pokrytego skórą niedźwiedzią. Na tym łożu siedział Czapek z posłań-

cem polskiego wojska, z Piotrem z Ostrorogu, bratem Sędziwoja 

z Ostrorogu, poznańskiego wojewody, wielkiego przyjaciela Czechów 

i braterstwa z nimi. Niedaleko, przy polowym stole, przy różnych 

zbrojach i broni na ziemi leżącej, wkładał pisarz wojskowy Bužek 

ze Smolotil pieczęć wspólnoty sierotek do jednej z dwóch skrzynek 

prostych, ale mocno wykutych, po przygotowaniu listu, co na stole 

leżał z właśnie zawieszoną pieczęcią. ¶ Wyżeł się zatrzymał, gdy 

krzyknął na niego Czapek, dowódca w najlepszym wieku, zdrowo się 

trzymający, z błyszczącymi brązowymi oczami, czarnymi wąsami 

V
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i czarną brodą; potem przywitał najwyższy dowódca Rokitenskiego 

i dopytywał się, jak mu jest w zapasowej drużynie, jak tam Salawa, 

jak Niemcy, a jak tam komtur z Chojnic, czy on, Rokitenski, chce 

jeść, i prosił aby usiadł. A zaraz zawołał na wojaka o wino. ¶ Stary 

dowódca, siadając na drugiej kutej skrzyni, wyjął przejęty list 

i podał go w odpowiedzi Czapkowi, i pokrótce opowiedział, jak tej 

nocy było. Najwyższy szybko wstał, aż ostrogi na butach zadzwoniły, 

a pospiesznie sięgnął po papier. Gdy tak stał, wyróżniała się jego 

krzepka, wysoka postać, do tej pory bez zbroi, przepasana białym 

pasem. Pisarz wojskowy, niewysoki, barczysty, bez brody, ale z moc-

nym wąsem, opasany mieczem, stanął blisko przy dowódcy, by także 

zobaczyć, co tam jest. Obaj weszli w snop światła wpadającego przez 

otwarte wejście. ¶ Pan z Ostrorogu w długiej szacie z pięknym 

pasem i zakrzywionym mieczem we wspaniałej pochwie, czerwo-

nej, aksamitnej, szerszej przy szpicu i pięknie kutej, pan z włosami 

nad czołem i z tyłu wysoko podgolonymi, patrzył na obu dowód-

ców z prawdziwym zainteresowaniem, wręcz gorliwością. ¶ Za to 

Rokitenski nawet nie drgnął; jego zachmurzona twarz zdawała 

się być spokojna, tylko oczy bacznie wpatrujące się w czytających 

jakby żywiej mrugały. Czapek odsunął się i rzekł: ¶ — To po łaci-

nie. Czytaj, Bužku! Ten, ledwie wziąwszy list do rąk, ogłosił: — To 

od samego wielkiego mistrza. ¶ — Co pisze? I do kogo? — ożywił 

się Czapek z Polakiem. A Rokitenski, nawet nie patrząc, odstawił 

na stół kielich, który właśnie dopił. ¶ — Do Chojnic — do komtura 

Frisborna. Myśli, że jeszcze tam stoimy — poinformował pisarz 

wojskowy i już spiesznie dalej przeglądał ciasne rządki kanciastego 

pisma. — I że nie może posłać żadnej pomocy, przynajmniej nie 

teraz. Pisze, by się trzymał, on Frisborn, jak najdłużej może, aby 

tych heretyków powstrzymał jak najdłużej, psia kość! — zaklął na 

końcu myśli nerwowo. — Aby zatem mogli wytrwać rycerze, dotrze, 
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opatrzywszy Kwidzyn, Sztum i zwłaszcza Tczew*, do kiedy nie przy-

będzie insza pomoc. Że przyjdą —”. Tu się Bužek zatrzymał, wyraź-

nie czegoś nie rozumiejąc. — Schewkinder — wymówił, po czym 

spojrzał badawczo na polskiego pana. ¶ — Ach! Okrętowe dzieci! 
— zawołał pan i dodał, wyjaśniając: — Bandyci, morscy korsarze. 

Także ich najęli? ¶ Bužek znów zajrzał do listu, ale ledwie przeczy-

tał dwa słowa, znów się zatrzymał. Milcząc patrzył w papier, jakby 

nie wierzył, potem na Czapka popatrzył, a do wyniosłego Polaka 

rzekł: — Sprawdź, co tu napisane! ¶ — No mów! — niecierpliwie 

wołał polny dowódca. ¶ Silesiacos et cum iis — Ślązacy, a z nimi 

hufiec czeskich zaciężnych — wyrecytował. ¶ — To nieprawda! — 

krzyknął Czapek z Sán. — Ale tu jest wyraźnie napisane — odpowie-

dział mu pisarz wojskowy i uderzył grzbietem dłoni w list wielkiego 

mistrza krzyżackiego. ¶ — Niech ich Bóg pokara! — pośpiesz-

nie krzyknął Czapek, czerwieniąc się na twarzy. Jedynie oczy mu 

zabłysły. — Ale to jest najpewniej najgorsza zbieranina, rozbójnicy 

i łupieżcy — dodał, zwracając się do pana z Ostrorogu, jakby chciał 

się przed nim wytłumaczyć. — Z pewnością ludzie bez czci i wiary. 

Jak inaczej mogliby być przeciw nam i wam? ¶ A pisarz wojskowy 

z listem w ręku, zupełnie zaskoczony, powtórzył: — Hufiec z Czech 

— Czesi! — Czesi! — ¶ — Z Krzyżakami, z Niemcami! — raz 

jeszcze krzyknął najwyższy dowódca. ¶ Na zewnątrz podniósł się 

zgiełk i odezwała mieszanina głosów, jakby wiele osób zbierało 

się dokoła. W namiocie jednak nikt tego nie zauważył; tylko stary 

Rokitenski, który do teraz siedział z twarzą zachmurzoną i nawet 

się nie odezwał, spojrzał na wejście. W tej chwili pisarz zwrócił się 

do niego: ¶ — A toś nam, bracie, piękną nowinę przywiózł! ¶ Siwy 

rotmistrz tylko powtarzał: — Piękną! — a oparłszy dłonie o głowicę 

* Dirschau na lewym brzegu Wisły.
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swego miecza i brodę o dłonie, zapatrzył się w ziemię, na której 

migotał świecący promień porannego światła. ¶ — Jeśli nie piękną, 

to dobrą — mówił pan z Ostrorogu, przystąpiwszy do Czapka. — Jeśli 

chcemy na Tczew, trzeba byśmy pospieszali. Żeby nam nie zgotowali 

drugich Chojnic. Nim tam ściągną ludzi ze wszystkich stron. — Zwo-

łam starszych — zdecydował Czapek. ¶ Na zewnątrz odezwał się 

chór licznych męskich głosów; stary Rokitenski wstał i już miał się 

do odejścia. — Poczekaj no. Połóż się tymczasem. Gdzie idziesz? — 

dopytywał się Bužek. ¶ — Słyszysz? — odparł Vrtimák i wyszedł na 

zewnątrz. ¶ Najwyższy dowódca wołał za nim: — Przyjdź po mszy 

świętej, staw się tu! ¶
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ikołaj Rokitenski wyszedł z półmroku 

wysokiego namiotu na pełne światło 

przy cudownie rozświetlonym niebie. 

W tych częściach obozu wszelki ruch 

już ustał. Uliczki, wozy i namioty 

były prawie wszędzie opustoszałe 

i opuszczone. Odeszli wszyscy stąd 

dalej, bardziej na czoło obozu, gdzie 

na brzegu obozowego placu sterczał 

ogromny ciemny głaz, omszały, na polu, w piasku i żwirze zakopany. 

Koło tego zabłąkanego olbrzyma, pamiątki pradawnych przewrotów, 

na kanciastych bokach, tu i tam okrytych porostami, zgromadziła 

się część obozu. ¶ Bracia sierotki, w różnym wieku, chociaż w obo-

zie narodzeni, zwinni pracownicy, młodzieńcy o jeszcze gładkich 

obliczach, ale też i na czarno opaleni mężczyźni, wielu okropnie 

zarośniętych, z opadającymi brodami, lata już żyjący w obozie, pra-

wie zawsze pod szarym niebem, przy ogniu i w dymie obozowym, 

w pikowanych kamizelkach i smolnikach, chociaż w większości teraz 

bez nich, tylko w sukniach lub skórzanych płaszczach, w wysokich 

skórzanych butach lub trzewikach i obcisłych nogawicach, piechurzy, 
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jeźdźcy od piechoty, strzelcy, a tarczownicy, szeregowi i dziesiętnicy 

od wozów, pięćdziesiątnicy, ziemianie i ludzie rycerscy stali lub 

klęczeli z odkrytymi głowami i rękami złożonymi na piersiach lub 

nad łonem; ci poważni, inni zachmurzeni lub srodzy, że aż dzikiego 

wyglądu, z pochyloną głową; wszyscy oni na wielki głaz kierowali 

wzrok, gdzie nad całym zgromadzeniem wznosił się ołtarz polowy 

z malowanymi obrazami i rzeźbionymi złoconymi ozdobami. Przy 

ołtarzu stał brodaty ksiądz w ornacie*, któremu posługiwali dwaj 

klerycy w komżach; służył do mszy, modląc się po czesku. Dokoła 

całe zgromadzenie śpiewało pobożnie i żarliwie. ¶ Był piękny sierp-

niowy poranek. W jasnym powietrzu błyszczały złocenia poświęco-

nego ołtarza polowego i migotały złote hafty ornatu księdza. Głęboki 

spokój dokoła pod promienistym niebem, cicho w powietrzu tak, 

że nie drgnął żółty jastrzębiec ani niebieski dzwoneczek w szcze-

linach ciemnego kamiennego olbrzyma. ¶ A w tej ciszy rozlegał 

się po obozie przez jego namioty i dalej, przez ogrodzenie z wozów 

do szerokiej równiny potężnie i dostojnie, brzmiąc jednostajny 

śpiew braci sierotek, śpiewających husyckie: ¶ „Jezu Chryste, 

hojny Panie, ¶ Z Ojcem i Duchem jedyny Boże, ¶ Twa szczodrość 

jest naszą pobożnością, ¶ Z łaski twojej — —” ¶ Siwy władyka 

Rokitenski ze złożonymi rękoma też śpiewał, ale mimowolnie, nawet 

tego nieświadom, przestał. Zamyślony patrzył przed siebie, przez dru-

żynę na ołtarz polowy na skale. Z myśli mu nie schodziło, co usłyszał 

w namiocie hetmana z przechwyconego listu. ¶ Właściwie nawet 

się bał, nie wiedząc czemu, gdy usłyszał o tym hufcu z Czech. Zaraz 

na myśl mu przyszedł brat, a Jiřík zaraz z nim. Teraz znów o nich 

myślał, nawet modlić się nie mógł jak należy. Aż sam się na siebie 

* Sierotki, w odróżnieniu od taborytów, święte rzeczy szanowali i służbę Bożą pełnili 
w szatach liturgicznych.
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pozłościł. — ¶ W tym czasie schodzili do namiotu Czapka dowódcy 

jeźdźców, o ile nie pojechali na polowanie albo nie byli z Salawą 

w dodatkowym hufcu, oraz dowódcy nad piechurami i ci od zarzą-

dzania i ładowania wozów. ¶ Przyszedł sam rządca polowej społecz-

ności, ksiądz Prokůpek, dowódca wszystkich wozów, doświadczony 

Jan Kralowiec, Wacław Libak z Wrbczan, Jan Szarowiec, dwaj bracia 

z Waleczowa i Benedykt z Mokrowąsa, Hertwik Rusinowski i Janek 

z Meckowa. ¶ Radzili długo. Gdy się potem z namiotu rozchodzili 

(było już długą chwilę po mszy), rozeszła się po obozie wieść, że dziś 

tu nie zostaną na odpoczynek, jak ustalono, ale że pójdą dalej. A zaraz 

po obozie znów w niebo trąbiono i wołano. ¶ Kilku jeźdźców cwałem 

wyjechało z obozu, naprzód do myśliwych i do tyłu do drugiego hufca, 

i dalej do polskiego wojska. Namioty złożone, wszystko sprzątnięte, 

konie pociągowe zaprzęgnięte, piechurzy przygotowani; znaczące 

chorągwie nad wozami trzepotały, koła stukotały, wozy ustawiały 

się w rzędy. Nim nastało południe, ruszył cały mur obronny z wozów, 

a przez całą wspólnotę w polu pracującą od hufca do hufca niosło się, 

że ciągną na Tczew. ¶ Słońce grzało, powietrze w jego promieniach 

świeciło, pobłyskując nad szeroką równiną czerwieniejącą od kwitną-

cego wrzosu. ¶ Było bezwietrznie, ale nie bez ruchu i życia. Tu się 

ptak poderwał do góry; motylki tu błękitne, a tam ognistoczerwone, 

ścigały się, mieszały na dole z wrzosem, przez którego krzaczki zwin-

nie przedzierała się zielona jaszczurka, roiły się i wirowały na słońcu 

roje much i komarów, a z morza czerwonawych kwiatków odzywało 

się niekończące się jednostajne bzyczenie pszczół i przenikliwe cyka-

nie świerszczy. ¶ W tej różowawej ciepłej poświacie rozlewającej się 

po brązowym wrzosowisku oto jeźdźcy w luźnych rzędach, błyszczą-

cych hełmach, nad którymi dzierżyli kopie z hakiem, a za nimi długie 

ciemne rzędy wozów ciągniętych przez czwórki pociągowych koni, 

jeden rząd obok drugiego, oba skrajne, o połowę dalej kolejne cztery 
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środkowe; a nad jeźdźcami sztandar i znaczące chorągwie i inne 

nad wozami, a na hufcach pieszych, obok nich i za nimi. A z hufca 

i od wozów mieszają się połyskujące odbicia światła od broni i zbroi 

jako białe błyski w jasnym powietrzu. ¶ Niewyraźny hałas i stukot 

wozów rozlega się dokoła; wtem mocne uderzenie dźwięku wszystko 

to przerwało. ¶ Śpiew odezwał się jako burza, niosąc się szeroko 

i daleko; teraz wyraźniej doszło: ¶ Taboryci zaczęli bitwę, ¶ Jako 

mężowie przed siebie wyszli; ¶ A gdy dotarli sierotki, ¶ krwawe 

potoki spłynęły — ¶ Żywe mury obronne szybko idą; ziemia się 

trzęsie pod nimi i ich końmi, a powietrze od śpiewu walecznych huf-

ców. ¶ — — Tak też i Polanie, ¶ Czesi i Morawianie — ¶ A dalej 

brzmiał śpiew bohaterski, echo jego niosło się przez pruskie ugory 

i doszło aż do starodawnej mogiły, która w oddali ukazała się nad 

kwitnącym wrzosowiskiem. ¶
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znosiły się rozliczne słupy 

czarnego dymu z osad, mia-

steczek i miast podpalanych; 

niebiosa co noc czerwieniły 

się przez złowieszczy potop, 

który przerażająco oświecał 

krainę na lewym brzegu dol-

nej Wisły, padając także i na 

jej szeroki powolny strumień. ¶ Przezeń jak na wyścigi przepływały 

statki i łódki pełne wystraszonych, zdesperowanych uchodźców szu-

kających ochrony na prawym brzegu, gdzie moc Krzyżaków nie była 

jeszcze zniszczona. To polowa wspólnota sierotek wszelką tę grozę 

siała, ciągnąc przed polskim wojskiem i mszcząc jeszcze gorsze rze-

czy, które przedtem uczynili Krzyżacy w rozległej ziemi dobrzyń-

skiej. ¶ Pożary i mnóstwo okrutnych okupów dla sierotek zaczęły 

się w Świeciu nad Wisłą*; od tej pory zniszczenia jak wicher na pół-

noc się niosły przez Nowe† i stary klasztor pelpliński, kierując się 

* Schwetz an der Weichsel.

† Neuenburg an der Weichsel.
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coraz dalej do Gdańska, i do morza. Ale przede wszystkim do Tczewa, 

o którym zwiadowcy donieśli, że w nim zebrało się mnóstwo żołnie-

rzy, że już tam dotarły hufce ze wszystkich stron i z Chojnic, skąd 

odważny komtur je rozliczne bez odpoczynku przywiódł, nawet 

nocami spiesząc, zanim sierotki mogli dotrzeć. ¶ Oni najpierw dzie-

wiątego dnia — od kiedy z Chojnic ruszyli — do Tczewa się zbliżyli. 

Najwyższy dowódca wyjechał z Janem Kralowcem na przegląd z huf-

cem Vrtimákowych gończych i z ich dowódcą. Było ponuro, koniec 

sierpnia; wiał już zimny wiatr, a wiał prędko, aż rozwiewał brody 

i wąsy dowódców. ¶ Dowódcy i drużyna patrzyli z wyżyny na Tczew 

przed nimi, mając za sobą na wschód szarą, pobłyskującą wstęgę 

Wisły. Patrzyli na to miasto wyniesione nad rzeką, umocnione głębo-

kimi międzymurzami, wysokimi wałami, mocnymi murami obron-

nymi z basztami i wieżyczkami; po prawdzie mocniejsze niż Chojnice, 

bo miało i przedmieścia ogrodzone, wszędzie same potężne palisady 

i furty, a między nimi wzmocnienia i baszty. ¶ Dowódcy mówili 

o tych fortyfikacjach, jak są mocne. ¶ — A żołnierzy pieszych wszę-

dzie dość — mówił pochmurny Czapek z Sán, mając wieści od zwia-

dowców. — I na dole, na przedmieściach.  ¶ — Znamy ich. Ci 

z Chojnic na nas sobie zęby ostrzyli — rzucił Kralowec. — Morscy 

kosarze, dzieci statków, dziki lud — ¶ — I nasi! Czescy rodacy, 

ludzie tego samego języka, i oni z nimi? — zawołał chybko Czapek. 

— Wstyd mi przed Polakami. W imieniu całej wspólnoty narodu cze-

skiego odpowiedziałem Niemcom, a ci tam — niech im Bóg wrzody 

od stóp do głów ześle. Zdrajcy odrażający! Żebym tak ich dostał! 

Najwyższy dowódca, błyskając oczyma, wzburzony pogroził pięścią 

w stronę Tczewa. ¶ Tam także stary Rokitenski wbijał bacznie 

wzrok, jakby chciał tam tych zdrajców wypatrzyć. Gdy już konie 

zawrócili i zjeżdżali, on jeszcze raz za siebie ku Tczewowi się obrócił. 

— Jeżeli tam są! — pomyślał. Jak koszmar mu ta myśl cią-
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żyła. ¶ Wojsko sierotek przed Tczewem się nie rozłożyło. Uznali na 

radzie, że sami, bez Polaków, nie mogą miasta szturmować, aby 

je odbić. ¶ Dlatego ciągnęli sierotki mimo, pełnym szykiem, jezdni, 

gończy, harcownicy na przedzie, a rzędy wozów i hufce z nimi. Gdy 

zaś te groźne hałaśliwie rzędy ciągnęły do przodu, śpiewało całe woj-

sko koło nich i w nich, że aż do miasta dobiegał ten mocny i groźny 

śpiew, który przy Domażlicach zagnał w pole nieprzyjaciół kielicha 

i świętej prawdy. ¶ Wszyscy śpiewali, jazda i piesi. I Rokitenski, 

jadąc na czele swojego hufca. Pochmurnie patrzył w stronę Tczewa, 

na którego murach i wałach aż czerniało od rojących się tam 

ludzi. ¶ — Jeżeli tam jest, spogląda tu, na braterstwo — kotłowało 

się w głowie starego dowódcy — przecież, że słyszy ten śpiew, swoich 

widzi, niech zbiegnie na dół, uratuje duszę przed hańbą, ucieknie — 

od nich — inaczej by w nim nie było nic dobrego — a nie ma go — nie 

ma. — ¶ Hetman nieświadom przestał śpiewać; ale w oczach mu 

pojaśniało. ¶ Daleko nie szli. Pół godziny za Tczewem cała polna 

wspólnota zatrzymała się i obozem położyła w murach obronnych 

z wozów. Było to przy wsi Subkowy. ¶ I patrzyli stąd przez upra-

wianą równinę, teraz pustą i bez ludzi, na Tczew, pnący się nad nią 

przy pobłyskującej rzece. W to ponure, pochmurne popołudnie, jakby 

już jesienne, wyglądał smutno. ¶ Pod wieczór przycwałowała dru-

żyna polskich jeźdźców w pełnej zbroi, oznajmiając, że polskie woj-

sko jest już u miasta i że się tam obozem rozkłada. Zaraz potem 

rozeszła się pośród sierotek wieść, że jutro na powrót tam pociągną, 

bliżej Tczewa, a pojutrze przyłączą do Polaków, idąc na miasto. — Na 

pewno o to chodzi, przecież sam dowódca, Czapek z Sán, z zarządcą 

księdzem Prokůpkiem wyjechali szybko potem hufcem jeźdźców 

do polskiego obozu. Teraz już kładł się zmrok. ¶ W tym czasie 

z objazdu, który wykonał ze swym hufcem, wrócił do obozu Vrtimák, 

Rokitenski. Puścił się daleko w stronę miasta, prawie aż na odległość 



Patrzyli na to miasto wyniesione nad rzeką…
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strzały, do przedmieść, ale nigdzie nie trafił na nieprzyjaciół. Tylko 

z przedmieść przywitano go ostrzałem z kuszy i dzikim wrzaskiem. 

Na strzały nie zważał, a z pustego krzyku nic nie zrozumiał, chociaż 

słuch wytężał, by usłyszeć jakiekolwiek ojczyste słowo. Zsiadłszy 

z konia poszedł od razu do namiotu dowódcy, gdzie zastał tylko urzęd-

nika wojskowego i Jana Kralowca. Powiedzieli mu gdzie pojechał 

Czapek z zarządcą i co się szykuje. ¶ — Byłoby to na czas — rzekł. 

Już z samego powodu tych — — I machnąwszy ręką, nie dokończył. 

Ale dowódcy go zrozumieli, że wspomina o rodakach, wiedząc jak jest 

na nich rozgniewany. ¶ Zmęczony położył się w namiocie, a modląc 

się usnął. Za Jiříka też się modlił. Spał twardo, a nie wiedział nic 

o tym — chociaż namiot miał w pobliżu — że Czapek z księdzem 

Prokůpkiem koło północy wrócili z polskiego obozu. Dopiero o wscho-

dzie otworzył oczy. Wiatr go obudził. Podniósł się niezwykle prędki, 

a wiał tak mocno, że aż się namioty, chociaż za murem z wozów, trzę-

sły. Zimno było jako jesienią. Dowódca, włożywszy na siebie zwykłą 

szubę,  wyszedł  na zewnątrz .  Obóz w większości  jeszcze 

spał. ¶ Wspiął się na najbliższy wóz, popatrzył na miasto. Tu, na 

wyższym miejscu dopiero było czuć szybki wiatr, który rozwiał szubę 

dowódcy przytrzymującego czapkę podszytą futrem. Chorągwie 

wokoło na wozach i przy namiotach się tylko trzęsły i trzepotały. 

Równina przed wozami do miasta, pod nisko płynącymi chmurami 

była pusta. Tylko tu i tam czerniały postaci jeźdźców na straży. A tam, 

oto — jeden mknie dziko i to prosto tu do obozu — a za nim, tam — 

drugi. Jadą od południa, gdzie jest polski obóz. Posłańcy. ¶ — Coś 

niosą. Bystry wzrok dowódcy przez chwilę ich obserwował, potem 

znów zwrócił się na Tczew, który jako przeogromny cień mrocznie 

przenikał poranną mgłę. ¶ Nagle tam przeskoczył blask — ale nie 

na górze — na dole. Vrtimák się zatrzymał. ¶ Czy to jest może 

w polskim obozie, chwyciło tam. — A blask rośnie — nie może być 
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w obozie, to jest na przedmieściach! Vrtimákowi w oczach zabłysła 

radość. A ci jeźdźcy już dojeżdżają. Szybko zszedł z wozu, ale scho-

dząc na niebo się obrócił spojrzeć jeszcze — tam, gdzie wszystko po 

tej stronie nad miastem nabrało koloru krwawego blasku. ¶ Także 

i w obozie to zobaczyli; kto gdzie mógł, każdy się cisnął do góry na 

mur albo przedeń, albo w stronę namiotu dowódcy się tłoczyli, gdzie 

akurat zaprowadzili Polaka, zaczerwienionego, który przybył na spo-

conym koniu. A ledwie go tam zaprowadzili, stanął w bramie obozu 

drugi posłaniec. Chwilę potem wyszedł z namiotu dowódcy pisarz 

wojskowy Bužek i Jan Kralowec, niosąc rozkazy. ¶ Po obozie na 

pobudkę trąbiono i „powstań” wołano od wozu do wozu długimi rzę-

dami, aż tam do końca ginącego w porannej szarudze. Jeźdźcy siod-

łali konie, i tak jak i piechurzy ubierali się; bojownicy spieszyli 

od wozów i z namiotów na plac obozowy, każdy na miejsce swego 

hufca, zaś dowódcy i rotmistrzowie równali ich i szykowali. ¶ Przez 

obóz pędziły polskie wieści, że polscy harcownicy jeszcze po ciemku 

chcieli wskoczyć na przedmieścia, lecz trafili na tych morskich kor-

sarzy i innych żołnierzy Krzyżaków, tak, że z polskiego obozu musieli 

posłać pomoc; tak więc z harcowniczej potyczki zrobiła się bitwa 

o przedmieścia. Że Polacy podpalili, a Niemcy biegną, że ogień rośnie 

i leci, że już chwycił się desek i pali, a schodzi na dół i po wałach 

i do bram. ¶ Jako pierwszy z obozu wyruszył na czele głównego 

hufca jeźdźców sam Czapek z Sán, oddawszy obóz w ręce księdza 

Prokůpka. Po boku Czapka jechali Hertwig Rusinowski i Piotr 

z Ostrorogu, a zaraz za nimi, przed wszystkimi jeźdźcami stary 

Rokitenski. Pędzili dzikim galopem, daleko przed piechotą, która 

trochę później ruszyła z obozu. ¶ Jechali pod szybki wiatr; ale ten 

był dziś ich, bo gnał płomienie z przedmieścia błyskawicznie na mia-

sto i rozdmuchiwał je tak, że rosły i leciały ze straszną siłą i prędkoś-

cią. Już było widać jak ognie skoczyły na miasto i wysoko nad nim, 
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jak ogromna pochodnia, paliła się wieża, która chwyciła ogień 

od gorejących gontów i desek, jak skrzaty latających w powie-

trzu. ¶ Jeźdźcy, trzymając wzrok na jeziorze żywych płomieni, 

pognali konie, a pokrzykiwali z zachwytu i dzikiej radości. Mnóstwo 

dymu waliło w górę, a przetaczało nad miastem i dalej jak ta ciężka, 

dusząca chmura. Smród pożaru czuć już było i ostry pył, podobnie 

jak  gorący  powiew,  k tóry  na  n ich  zawiał  od  płonącego 

Tczewa. ¶ — Kościół chwyta ogień! — krzyknął któryś z jeźdź-

ców. ¶ Gorzał, zapaliwszy się od płonącej wieży. Aż nagle doszła 

jeźdźców burza dźwięków, pusty pogłos pustej, dzikiej mieszanki 

głosów z miasta i polskich szyków; już wyraźnie widzieli mury tu 

chmurą czarnego dymu owiane, tam rozświetlone na czerwono. 

I widzieli, jak się tam na nich ludzie kłębią jako w mrowisku, jak rwą 

dachy, jak przeciw ogniu się rzucać odważają, by ten się nie sze-

rzył. ¶ Czapek z Sán zatrzymał konia i hufiec, by się rozejrzeć i zde-

cydować. W tej chwili dotarł do niego dziki krzyk polskich hufców, 

a czescy jeźdźcy wzbudzeni nim także dziką radością zapłonęli. Zro-

zumieli, zobaczyli, jak tam nieprzyjaciele z wałów zaczęli skakać 

i z murów się spuszczali, uciekając przed płomieniami, a ich gorącem 

a duszącym pyłem. ¶ — A tam — oto — przy bramie się roją! — 

zawołał Rokitenski, wskazując tę stronę murów obronnych, gdzie 

rzeczywiście polski hufiec tracił się w bramie nieprzyjacielskiego 

miasta. ¶ — Tczew jest nasz! — zakrzyknął pan z Ostrorogu, 

a spiąwszy konia, gnał go przed siebie, a za nim Czapek z całym huf-

cem sierotek w pełnym blasku ogromnej pożogi. — ¶
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czew, mocniejszy niż Chojnice, padł. i Tak 

gdzieś po godzinie dostał się w ręce Pola-

ków. Mieszczanie, mając tuż za sobą 

groźnego nieprzyjaciela — płomienie 

niszczące wszystko — błyskawicznie 

otwierali bramy. Szczęśliwy zwycięzca 

sam jednak ogień gasił, aby wszelkie 

łupy mu nie spłonęły, a plądrował, brał 

i bił się w płonących uliczkach z krzyżackimi żołnierzami i ryce-

rzami, którzy nie chcieli się poddać. ¶ Z sierotek był dla Polaków 

pomocny w tym tylko ten hufiec konnych, w którym jeździł także 

Rokitenski. Piechota dotarła później, gdy Tczew był już w rękach 

polskich i gdy zwycięska wrzawa niosła się od miasta do obozu, 

a przez rozległy obóz dalej i dalej. ¶ Pożar już słabł, było po połu-

dniu, jeszcze tylko tu i ówdzie wybuchały płomienie, z których czarne 

chmury ciężkiego dymu do tej pory wznosiły się nad ogromnym 

pogorzeliskiem, a i tak jeszcze wznosiły się słupy pyłu z dymiących 

ruin i napełniały ciężkie powietrze duszącym smrodem. Ponury, 

pochmurny dzień był w dogorywającym mieście jeszcze bardziej 

pochmurny i trudny. ¶ Między obozem a miastem i koło niego har-

VIII
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cowały grupy konnych; od różnych bram miasta ciągnęły do obozu 

długie, ciemne rzędy jeńców otoczone jeźdźcami. ¶ Ciągnął tak 

hufiec za hufcem. Tczewscy mieszczanie z żonami i dziećmi, najwię-

cej jednak krzyżackich żołnierzy i rycerzy, wszyscy bez broni, 

a w większości pozbawieni też zbroi. Taką grupę pojmanych, i to 

bardzo liczną, prowadził także stary Rokitenski. Na nim i na jego 

jeźdźcach, a jeńcach widać było, że nie zeszli się ot tak. Stary 

dowódca, z odzieżą spaloną na niejednym miejscu i obwiązaną ranną 

lewą ręką był jako wszyscy spocony, zaczerwieniony i okopcony 

od pożaru. Także z jego jeźdźców niejeden odjeżdżał z miejsca ranny. 

Jeszcze gorzej wyglądało to pośród jeńców. Z nich niektórzy ledwo 

się wlekli, inni, opierając się o towarzyszy, bardziej dawali się nieść, 

niż szli. Tak byli słabi od ran nędznie opatrzonych. I jak wszyscy byli 

brudni, a wielu poparzonych lub w spalonym odzieniu i przypalonych 

butach, mokrzy od wody, z mokrymi włosami i wąsami, bez hełmów, 

bez niczego! ¶ Jeźdźcy sierotek, mając kopie swobodnie opuszczone 

do tyłu, cieszyli się. Cieszyli się z łupów i że jest po długim oblężeniu, 

że pociągną gdzieś dalej, teraz już ku morzu. — ¶ Tylko Rokitenski 

nie rozjaśnił lica. ¶ Potwierdzili mu jeńcy, a byli to sami Niemcy ze 

Śląska, kilku Polaków, że w Tczewie był walny hufiec Czechów. Poj-

mani powiedzieli, gdzie stali, ale żaden z nich nie znał władyki Roki-

tenskiego — ani młodego, ani starego. Ale to władyki nie ucieszyło. 

Pewności nie zdobył i nie mógł pozbyć się myśli, że byłby to dziw na 

dziwy, żeby między tymi przeklętymi awanturnikami nie było przy-

najmniej jego brata Jana. ¶ Dlatego ledwo dojechali do polskiego 

obozu i ledwo umieścił tam jeńców, rozglądał się po innych pojma-

nych. Było ich, jak słyszał, kilka tysięcy, a rozłożeni byli na szerokiej 

przestrzeni obozowej, w różnych miejscach, przy hufcach — tu 

Niemcy, tam Ślązacy, tam okrutni morscy korsarze, „dzieci łodzi”; 

między nimi wypatrzył Rokitenski najwięcej rannych, bowiem naj-
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bardziej zaciekle się bronili. ¶ Ale zaledwie ich obejrzał, ledwie 

dowiedział się, kim są, dalej bódł konia, szukając tylko Czechów. Aż 

się o nich dowiedział. Znalazł ich na końcu placu obozowego, het na 

drugim końcu, marny oddział między polskimi strażami. ¶ — Tu są 

twoi rodacy! Tu są Czesi! Są między Ślązakami! — wołał jakiś polski 

szlachcic, który husyckiego dowódcę po bratersku chętnie kawałek 

odprowadził. ¶ Rokitenski zsiadł z konia i zbliżał się do oddziału 

wolnym krokiem, jakoby wahając się. Jeńcy siedzieli albo leżeli na 

gołej ziemi, w większości bez hełmów, bez przednich zbroi i pikowa-

nych bluz, bez płaszczy, a tylko w sukniach, często zniszczonych, 

przypalonych, w takich też trzewikach czy wysokich butach, ale i nie-

jeden bosy, chłopcy opaleni, w większości młodzi, ale już doświad-

czeni zmęczeniem i bólem. ¶ Wielu z nich było rannych. Ten czy 

inny sobie ranę opatrywał lub dawał owiązać albo leżał z lichym 

opatrunkiem; inni obok niego nieranieni — a ci zmęczeni twardo 

spali, nie dbając o stukot kół ani złorzeczenia, ani jęki, ani wycie 

wiatru, który ciągle wiał prędko, rwąc im zaniedbane brody i gęste 

wąsy. ¶ Rozmów było tu mało. Ci, którzy nie spali, w większości mil-

czeli, rozglądali się dokoła lub tępo, posępnie wpatrywali w zie-

mię. ¶ Rokitenski najpierw stanął w pobliżu i przyglądał się, jakby 

w obawie, że gdyby się zbliżył, to ktoś z nich by do niego podszedł. 

Potem zaczął drużynę obchodzić. ¶ Jeńcy gapili się na niego, patrzyli 

z ciekawością, a on na nich z pogardą. Do nikogo nie powiedział ani 

słowa. Szukał tylko znajomych twarzy. Ale między tamtymi najemni-

kami ich nie wypatrzył. ¶ Już zaczęło mu się lepiej robić, już nabywał 

pewności, że na darmo sam siebie straszył, że niepotrzebnie się bał. 

Jeszcze dla pewności, bo był już prawie między ostatnimi, zapytał jed-

nego żołnierza, aż do oczu zarośniętego, z obwiązaną głową, czy w dru-

żynie nie ma też władyki z Rokitnika. ¶ — To jest nasz dowódca! 

— odparł żołnierz, wyraźnie ucieszony mową ojczystą. ¶ — Stary Jan 
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— dalej dowódca się zatrzymał. ¶ — A młody z nim — tam… I żoł-

nierz wskazał dalej, w stronę samotnego wozu w pobliżu baraków 

obozowych. — ¶ Rokitenski nie ruszył natychmiast. Chwilę stał jak 

zamurowany i patrzył na wóz, przy którego kołach na zadeptanym 

ściernisku pochylał się, tak — właśnie on — Jan, jego brat. Ot, za 

dowództwo i złoto, i cielesne uciechy się sprzedał! Pochyla się tam 

nad kimś. ¶ Był to młody, wysoki mężczyzna piękniej postawy; 

w sukiennej pięknej kamizelce wiśniowego koloru, z gęstymi kędzio-

rami i gładkim wąsem, ale po walce, ze śmiertelną zasiniałą bladoś-

cią na twarzy. Śmiertelnie ranny i poparzony leżał, ciężko oddychając, 

z oczyma błyszczącymi od gorączki, nieruchomo patrzącymi przed 

siebie. ¶ Ale ruszył się, oczy się mu rozszerzyły i otworzyły jakby 

w nagłym strachu, gdy się nad nim znienacka pochyliła ogorzała 

pomarszczona twarz z siwymi wąsami, gdy spotkał się z wbitym 

wzrokiem jej małych, szarych oczu pod gęstymi, obwisłymi 

brwiami. ¶ Stary Rokitenski pochylał się nad swym jedynym synem. 

Dowódca nie mógł wykrztusić ani słowa. Gniew, litość i żal go chwy-

ciły, że aż mu gardło ścisnęły. I tylko w twarzy rozpalonej gniewem 

i w świecących oczach widać było ogromne poruszenie. I nagle 

pogroził ściśniętą pięścią do twarzy śmiertelnie rannego, dziko 

krzyknął, jak to robił przed szykiem, gdy karcił winnego jakąś karą 

z g o d n i e  z  o b y c z a j e m  p r a w a  w o j e n n e g o .  ¶  —  Z d r a j c o 

podły! ¶ Ranny nie przed pięścią, ale przed spojrzeniem swego ojca 

zamrugał i zmrużył oczy. Nagle wuj Jan chwycił brata za ramię 

i krzyknął: ¶ — Zostaw go! Umiera! ¶ — A niech idzie do piekła, a ty 

z nim, zwodzicielu! Ty go tam odprowadzisz! Tyś go do tego miejsca 

doprowadził — ¶ — Sam przyszedł — ¶ — Stamtąd, aż do Prus? 

Gdzieście się spotkali? — zagrzmiał dowódca jak na przesłucha-

niu. ¶ — Na Śląsku, pod Niemczą. Szedł za mną, bo miał ciebie 

dość, tej wiecznej dyscypliny, modlitw i twoich — ¶ — Milcz! — 



Ranny nie przed pięścią, ale przed spojrzeniem ojca zamrugał i zmrużył oczy…
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krzyknął Rokitenski. — I akurat prowadziłeś go do Niemców, wbrew 

swojej krwi — ¶ — Gdzie było lepiej — odparł pogardliwie 

Jan. ¶ — Judasze! — i dowódca, wyciągnąwszy sztylet, zamierzył 

się na brata. Ale zatrzymał się. Przy nodze odezwał się mu boleściwy, 

przejmujący jęk. Popatrzył na syna, który starał się podnieść 

i wyciągnął do niego rękę. — ¶ Stary dowódca, trzymając sztylet 

w ręku, wstrząsnął się do głębi duszy; widząc mizerną twarz syna, 

w tej chwili mu mignęło, że lepiej byłoby, gdyby to ostrze — ¶ Stał 

nad nim z pochyloną głową i nawet nie zauważył, że oprócz zgiełku 

dokoła panującego pojawił się nowy. ¶ Dalej w obozie zagrały 

waleczne trąby i bębny zagrzmiały, a do tego radosny okrzyk kilku 

tysięcy gardeł nagle zabrzmiał jak burza i niósł się dokoła po całym 

szerokim obozie. ¶ Wojsko się cieszyło, a wzdłuż rzędów, nad któ-

rymi powiewano chorągwiami, jechał najwyższy dowódca polskiego 

wojska, krakowski starosta Mikołaj z Michałowa, w pełnej błyszczą-

cej zbroi, z pobłyskującym wodzowskim buzdyganem w prawicy, 

z osłonami na hełmie rozsuniętymi, latającymi na wietrze; a nad nimi 

na hełmie był polski orzeł srebrny, na czerwonej półokrągłej tarczy 

herbowej, dokoła zdobiony błyszczącymi pawimi piórami. Starosta 

jechał na pięknym białym rumaku z długim ogonem, przykrytym 

zwisającym czerwonym okryciem z wieloma frędzlami. Zapieniona 

uzda i klatka piersiowa, a okrycie białego konia były złotem zdobione 

i błyszczały a drżały, podobnie jak okrycie i uzda konia obok, na któ-

rym jechał Sędziwoj z Ostroroga, poznański wojewoda. ¶ Na lewo 

od krakowskiego starosty jechał na wysokim wronym rumaku 

dowódca sierotek Czapek z Sán w polowej prostej zbroi, po której 

widać było, że wracał z boju. ¶ Za naczelnikami obu wojsk jechali 

polscy panowie i czescy dowódcy sierotek, jeszcze w zbrojach, 

a wszyscy rozweseleni, radośnie między rzędami żołnierzy polskich 

i czeskich, którzy wszyscy natchnieni jedną radością, wspólnym 
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szczęściem jeszcze bardziej zbratani, witali się szczęśliwie, jadąc 

obejrzeć hufce jenieckie. ¶ Aż nagle się Czapek z Sán zasmucił, gdy 

mu ukazali, że zbliża się do drużyny Ślązaków i Czechów; zaczął żywo 

dyskutować ze starostą krakowskim. ¶ Także w drużynie za nimi 

odezwała się głośniejsza mowa. Przekleństwa i groźby, a pogardliwe 

okrzyki — to czescy dowódcy wyrażali swe oburzenie wobec ujętych 

krajanów. Stanęli przy nich, a gdy wszyscy rzędem zatrzymali się, 

wyjechał z rzędu Czapek do jeńców i zakrzyknął na nich, by ci, którzy 

są Czechami, wstali i wystąpili. ¶ Wstali, także ranni, i zbliżali się 

powoli, z głowami w większości opuszczonymi. W tej chwili wstyd ich 

palił. ¶ — Gdzie wasz dowódca? — zakrzyknął Czapek. ¶ Jan 

z Rokitnika wystąpił, wyraźnie zdenerwowany; głowy jednak nie 

spuścił, a patrzył przed siebie na dowódców i ich drużyny. Ale gdy 

wystąpił, poruszył się. Najwyżsi spośród sierotek i jego dowódcy 

w oddziale dziwili się, a odruchowo obrócili ku bratu jeńca, Mikołaja, 

który, gdy tu dotarli, też się nagle zjawił, a wskoczywszy na siodło, 

do nich dołączył. Gdy na niego spojrzeli, siedział jak kamień, ale nie 

tak samo jak zwykle, a na twarzy był wręcz szary. ¶ — Że też się nie 

wstydzisz! — zagrzmiał Czapek na Jana, oburzony jego śmiałoś-

cią. ¶ — Samżeś ze wspólnoty sierotek, a tyś tu wiódł tutaj tych 

piekielnych zdrajców bez czci i wiary? A wy, żołnierze żeście gorsi 

niż poganie, przeciw własnemu narodowi dawali pomoc Niemcom, 

i przyszli do Prus najemniczym orężem wojować z królem polskim 

i Polakami, którzy dla wspólności języka zawsze byli Czechom przy-

chylni? A komu żeście, przeklęci, służyli za judaszową zapłatę, czyż 

nie nieprzyjaciołom naszym od narodzenia, Niemcom? — ¶ Czapek 

przebiegł gorejącym wzrokiem rzędy rodaków. ¶ — Wiecie — 

zagrzmiał ponownie — żeście język nasz niewinny zepsuli najobrzyd-

liwszą na całym świecie hańbą i herezją? Za to dostaniecie odpłatę 

i zemstę i pomrzecie! — ¶ Czescy jeńcy osłupieli. Przerażeni 
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patrzyli na Czapka z Sán, który coraz bardziej się przy przemowie 

rozpalał, i na jego dowódców. Ale z ich rzędów odezwały się tylko 

głosy zgody, nowe przekleństwa i słowa hańby dla nich, skazań-

ców. ¶ Ale dowódca jeńców, cały blady, odezwał się i rzekł Czapkowi 

prosto w oczy: ¶ — Byliśmy na polu wojny pod chorągwią poj-

mani! ¶ — Ale byliście łupieżcami, zdrajcy. Zabrać ich! — rzu-

cił. ¶ Wielu ze skazanych poczęło prosić o litość. Czapek, któremu 

oczy tylko iskrzyły, raz jeszcze się ku nim obrócił i zawołał: ¶ — Wy 

się sami nad sobą, a waszym językiem i naszymi przyjaciółmi Pola-

nami, nie zlitowaliście. Dlatego was u panów Polaków wyprosiłem, 

byście byli pokarani. To jest czas pomsty i odpłaty dla złych ludzi — 

mieczem albo ogniem. W ogień was, niegodni! ¶ A nie zwracając 

uwagi na nich, obrócił się do dowódców i zawołał: ¶ — Zgadzacie 

się, bracia? Tak z nimi zrobimy? ¶ — Zgadzamy się! Na stos! ¶ — 

I ty, Mikołaju? — wołał, a Czapek i wszyscy patrzyli na Mikołaja 

z Rokitnika. ¶ Stary dowódca ponuro, ale stanowczo odparł: ¶ — 

Niech zginą — ¶ — Na stosie? — pytał dalej Czapek. ¶ — Na stosie! 

— powtórzył Rokitenski. ¶ — A nie będziesz za bratem się wstawiać? 

— dopytywał obok będący Hertwig Rusinowski. ¶ Rokitenski na 

niego popatrzył i szybko odpowiedział: ¶ — Ten na dwa stosy zasłu-

guje. Jeden za siebie, a drugi za Jiříka — że mi go stracił — ¶ Wokół 

pytali, gdzie jest Jiřík, czy zginął, czy coś się stało. ¶ — Tam jest 

— hetman ukazał ręką, a naprędce ponuro dodał — Umiera —. Zawró-

cił konia i odjechał tam, gdzie wskazał. ¶ Cisza, która panowała 

w chwili sądu dokoła, skończyła się. Hałas a gwar na nowo się zerwał, 

zwłaszcza wokół jeńców, których wiązano i odprowadzano. ¶ W tym 

czasie stał stary dowódca przy umierającym synu. Jiřík już go nie 

rozpoznał. —  — ¶ Było późne południe, gdy w obozie po przeciwnej 

stronie, w większości otoczonym drużyną sierotek, tak jak Czapek 

otoczyć nakazał, wzbił słup gęstego dymu ku zasmuconym niebio-



som. ¶ Słup ten wychodził z ogromnego, okropnego stosu, w którym 

byli wcześniej zgładzeni czescy żołnierze najemni i Jan z Rokitnika, 

którzy z Niemcami walczyli przeciw swym rodakom i Pola-

kom. ¶ Gdy nad ciemne, gęste rzędy licznych żołnierzy wysoko 

sięgały płomienie, zbliżył się do tego miejsca Rokitenski. Szedł pie-

szo za dwoma polskimi żołnierzami, którzy nieśli ciało jego Jiříka 

zawinięte w płaszcz. Gdy dochodzili do oddziałów, zatrzymali się obaj 

Polacy i spojrzeli na dowódcę. Ten skinął w stronę ognia i rzekł: ¶ — 

Donieście ciało na stos — ¶ Odeszli, zniknęli z ciałem między woj-

skiem. ¶ Ale stary dowódca dalej nie szedł. Został tam, gdzie 

najpierw stanął, i stał jako słup soli. Ale aż tu słyszał trzaskanie 

płomieni i pusty krzyk, a teraz także i krzyk zdumienia od strony 

stosu. ¶ To go tam donieśli — Teraz — Teraz! — ¶ A nieruchomym 

wzrokiem patrzył na walący czarny dym i czerwony stos płonący 

drżącym ogniem. ¶

TCZEWSKI STOS



 Siwy dowódca pochmurny i milczący wiódł swój oddział jeźdźców 
w nieznane
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rzeciego dnia po tym ruszyła wspól-

nota sierotek pracujących w polu 

dalej, na północ, do niedalekiego Gdań-

ska. ¶ Wszędzie samo wesele i radość, 

że tak łatwego zwycięstwa zakosztowali, 

wszędzie, po wszystkich oddziałach 

mówili o morzu i cieszyli się na nie. Gdy 

przed siebie ciągnęli, chętnie śpiewali, 

a wiatr niósł na północ do Bałtyku echo tego walecznego czeskiego 

śpiewu, który brzmiał w okolicy jako burza. Tylko głos władyki Roki-

tenskiego się w niej nie odzywał. Siwy dowódca pochmurny i mil-

czący wiódł swój oddział jeźdźców w nieznane. ¶ 

IX





ZDENĚK VYBÍRAL

MUZEUM HUSYCKIE  
W TÁBORZE

Ruch husycki stanowi podstawę historycznej tożsamości narodu 

czeskiego i ma znaczny wkład w europejskie dziedzictwo kul-

turowe. Tak postrzega go opinia publiczna zarówno w Cze-

chach, jak i za granicą. Miasto Tábor jest naturalnym centrum wspólnej 

historycznej pamięci narodu czeskiego, zwłaszcza pamięci o husytach. 

Leży w południowych Czechach, niedaleko miejsc, gdzie działał Jan 

Hus. Uczniowie Husa i jego zwolennicy założyli tu husycką gminę już 

w roku 1420. Historyczne tradycje husyckie i wspomnienie ich naj-

znamienitszych postaci w Táborze utrzymywały się niemal bez prze-

rwy. Jednak do wyraźnego ożywienia „wspomnień“ o husytach doszło 

dopiero w drugiej połowie XIX wieku, w czasach narodowego odrodzenia. 

W związku z obecnie pogłębiającym się zainteresowaniem historią naro-

dową i jej ważnymi postaciami także mieszkańcy miasteczka Tábor czuli 
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potrzebę zatroszczenia się o odnowienie historycznych tradycji swojego 

miasta. Grupę zapaleńców, która poświęciła się temu zadaniu, tworzyli 

przede wszystkim nauczyciele taborskich szkół średnich oraz mieszkańcy 

z wykształceniem uniwersyteckim. To oni stali za powstaniem miejskiego 

muzeum w Táborze (dziś Muzeum Husyckiego), które zostało założone 

w roku 1878. Od początku placówka ta zajęła się gromadzeniem doku-

mentacji dotyczącej husyckiej przeszłości miasta i całych Czech.

Obecnie muzeum husyckie posiada różnorodne zbiory. Oprócz eksponatów 

z różnych okresów historycznych posiada zbiory z wielu dziedzin nauki 

i kultury – przyrody, techniki oraz pamiątki etnograficzne z regionu. Ich 

najważniejszym źródłem są badania archeologiczne, dlatego głównym 

zadaniem husyckiego muzeum jest prowadzenie badań oraz gromadze-

nie dokumentów, różnych artefaktów i kolekcji dotyczących – oprócz 

historii miasta Tábor – przede wszystkim ruchu husyckiego, europejskiej 

reformacji i tradycji husyckiej oraz ówczesnego średniowiecznego społe-

czeństwa. Ruch husycki jest powszechnie uważany za godne uwagi euro-

pejskie zjawisko historyczne i kulturowe, które ma szczególne znaczenie 

dla europejskiej historii oraz dla czeskiej narodowej i historycznej toż-

samości. Husyckie muzeum stara się analizować to zjawisko w szerokim 

kontekście europejskim, prowadząc badania porównawcze. 

Działania husyckiego muzeum wybiegają daleko poza granice regionu. 

Dokumentuje ono husyckie pamiątki w postaci sztuk plastycznych, ale 

także miejsca pamięci w całej Republice Czeskiej oraz Europie. Muzeum 

posiada dużą kolekcję dzieł artystycznych, które przedstawiają między 

innymi najznamienitsze postaci husytów – Jana Husa i Jana Žižkę. Mowa 

tu o grafikach, malarstwie i rzeźbach, przede wszystkim z XIX i XX wieku. 

Pracownicy muzeum stworzyli także obszerną bazę dokumentacji foto-

graficznej o wysokiej rozdzielczości, dotyczącą najróżniejszych przedmio-

tów powiązanych z husytami. Baza danych zawiera także zabytki, w tym 
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rzeźby i publiczne pomniki. Ekspertom i szerokiej publiczności muzeum 

proponuje także korzystanie ze specjalistycznej biblioteki z literaturą 

naukową, dotyczącą późnego średniowiecza, ruchu husyckiego i powią-

zanych z nimi zagadnień.
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Oprócz kolekcji muzeum husyckie prowadzi także kilka wystaw. Dwie 

z nich mieszczą się w Táborze i prezentują szerokiej publiczności kra-

jowej i zagranicznej sam fenomen ruchu husytów, a także życie w śred-

niowiecznym mieście. Wystawy zorganizowane są tak, by jak najbardziej 

interaktywnie przedstawiały zwiedzającym informacje i wzbudzały 

zainteresowanie poznawaniem historii. Odwiedzającym nie oferuje się  

żadnych z góry narzuconych ocen historii, zamiast tego są zachęcani 

do zadawania pytań o znaczenie wydarzeń. Ponadto muzeum respektuje 

ekumeniczne podejście do tego, jaka była rola chrześcijaństwa w historii 

cywilizacji europejskiej. Jest świadome złożonych relacji Kościoła katoli-

ckiego i Jana Husa oraz odmiennej oceny ruchu husyckiego w przeszłości 

i dzisiaj. Atrakcyjność muzealnych przestrzeni zwiększa także trasa tury-

styczna, wiodąca historycznym podziemiem. Przebiega ona podziemnymi 

korytarzami, które łączyły piwnice domów pod rynkiem już od XVI wieku. 

Husyckie muzeum, oprócz przestrzeni wystawienniczej w regionie Táboru, 

zarządza także domem Husa (Hus Haus) w niemieckim mieście Konstan-

cja, nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego. Mowa tu o historycznym domu 

z końca średniowiecza, w którym zorganizowano wystawę przybliżającą 

życie Jana Husa i jego wystąpienie na Soborze w Konstancji, najważniej-

szym międzynarodowym wydarzeniu z pierwszej ćwierci XV wieku.

Działania muzeum na rzecz szerokiej publiczności nie ograniczają się 

tylko do wystaw stałych lub czasowych. Muzeum husyckie organizuje 

wykłady i wycieczki. Zróżnicowany program edukacyjny jest nakierowany 

na współpracę ze wszystkimi rodzajami szkół i instytucji edukacyjnych. 

Ośrodek nie zapomina też o kształceniu seniorów. Na tym polu pracownicy 

naukowi muzeum husyckiego współpracują z szerokim gronem wykła-

dowców czeskich uniwersytetów oraz środowisk akademickich, także 

zagranicznych. 



Głównym partnerem naukowym muzeum jest Centrum Badań nad Śred-

niowieczem w Pradze. 

Muzeum husyckie od roku 1978 wydaje międzynarodową specjalistyczną 

publikację „Husycki Tábor“. Jest ponadto wydawcą całego szeregu kata-

logów wystawienniczych i publikacji specjalistycznych, w których ogłasza 

wyniki prac naukowych swoich ekspertów. Okazjonalnie muzeum organi-

zuje także międzynarodowe konferencje na różne tematy dotyczące histo-

rii późnego średniowiecza.

Dr Zdeněk Vybíral

Fot. Husitské muzeum v Táboře

MUZEUM HUSYCKIE W TÁBORZE



ALOIS JIRÁSEK  
(1851–1930)

FOT. Z 1921 R.,
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DOM-MUZEUM 
ALOISA JIRÁSKA

Muzeum Jiráska w Hronowie zostało założone w roku 1908. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku, zgodnie z ówczes-

nymi tendencjami, zostało połączone z Okręgowym Muzeum 

w Náchodzie. Ekspozycja muzeum Jiráska w Hronowie, znajdująca się 

na drugim piętrze, we frontowej części teatru Jiráska, została jednak 

zachowana. Dopiero później doszło do pewnych zmian w prezentowa-

nej instalacji, a w 2002 roku została ona częściowo odnowiona.

Muzeum i teatr, w którym jest ono umieszczone, noszą imię Aloisa Jiráska 

(1851–1930). Wystawa poświęcona jest jego postaci i dziełom (o Hrono-

wie – Padolí opowiada kronika w powieściach „U nas”), a przede wszyst-

kim autentycznym wybitnym postaciom literackim – Josefowi Regnerowi 

(1794–1852 – ks. Havlovický) i Antonínowi Knahlowi (1801–1883 – Kalina).
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Ekspozycja przypomina również innych ważnych hronowskich twórców: 

malarza i pisarza Josefa Čapka (1887–1945), pisarza Egona Hostovskiego 

(1908–1973), projektanta teatru Jiráska, inżyniera architekta Jindřicha 

Freiwalda (1890–1945) oraz ich twórczość, a także historię znanego lokal-

nego teatru amatorskiego (kurtyny itp.) oraz inne ciekawostki (na przykład 

salon Jirásków-Dvorskich, właścicieli dawnego dworu. Ponadto prezentuje 

stroje ludowe, które w rejonie Hronowa noszono w minionym stuleciu.

DOM RODZINNY ALOISA JIRÁSKA

Na dom-muzeum składa się dzisiaj drewniana architektura ludowa 

z końca XVIII wieku (zabytek kultury) z należącym od początku do niej 

wyposażeniem piekarniczym i meblami. Drewniany budynek postawił 

w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku Jakub Jirásek. Domek za sienią 

miał usytuowaną pod kątem małą drewnianą izbę. W tylnej części domu 

był chlew, a za nim w przybudówce stajnia. Część gospodarczą uzupeł-



niała prostopadle postawiona stodoła. Budynki gospodarcze zostały póź-

niej zburzone. W tym domku, 23 sierpnia 1851 roku, narodził się Alois 

Jirásek. Jego ojciec, Josef, parał się rzemiosłem piekarskim. W roku 1925 

zabytkowy budynek został kupiony przez miasto Hronow, a w latach 1955–

1957, zgodnie z projektem architekta Budinki, poddany renowacji.

Tekst i fotografie  

Muzeum Náchodska  

dzięki uprzejmości Drahomíry Večeřovej

DOM-MUZEUM ALOISA JIRÁSKA
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Ilustracja na okładce

Ryc. autorstwa Mikoláša Aleša z: Alois Jirásek, Tčevská hranice,  
[w:] tenże, Sebrané spisy, t. XII: Z různých dob. Povídky i obrázky, díl II, Praga 1892



Region na południowym brzegu Bałtyku – Pomorze, Kaszuby, Kociewie, Warmia 
i Mazury – pojawia się w czeskiej literaturze beletrystycznej stosunkowo rzadko. 

Od XIX wieku dzieje się tak np. w związku z tematem św. Wojciecha, jednak postać 
tego czeskiego (oraz polskiego, kaszubskiego, słowackiego) patrona nie odegrała 
kluczowej roli w rodzącej się czeskiej narracji narodowo-historycznej. Odegrali ją 
natomiast husyci, przedstawiciele ruchu religijnego i społecznego, który opanował 
Czechy w pierwszej połowie XV wieku. (…) 

— prof. dr hab. Miloš Řezník

*
* * *

Wyłącznie tytułem wstępu wyjawię, że Tczewski stos Jiráska opowiada o okre-
sie wojny Polski z Krzyżakami w latach 1431–1435, a dokładniej o wydarze-

niach z sierpnia 1433 roku. Jej bohaterami jest radykalny odłam wojsk husyckich, 
zwany sierotkami, współpracujących „w polu” z Polakami w pokonaniu Krzyża-
ków. Akcja rozpoczyna się po nieudanym oblężeniu Chojnic. (…) 

Polecam lekturę tej książki, bo omawia fragment naszej historii, wielu z nas nie-
znanej. Pozwoli ożywić w nas świadomość, że o wolność naszego miasta walczyli 
niegdyś nawet Czesi, trudne do pokonania wojska husyckie, posiadające wysokie 
morale, zdolnych przywódców i stosujące nowatorską taktykę walki przy wykorzy-
staniu taboru. 

— dr Krzysztof Korda
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