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Prolog

Rok 1647

Tego mroźnego wieczoru siedział w tawernie, popijając 
kolejny kufel rumu . Co mu pozostało? Zimą okrętów 
nie budowano, a i tak w ciągu roku marnie zarabiał, 

bo król zbroił armię na południu, gdzie zanosiło się na kolejną 
wojnę z Kozakami . Teraz potrzebne były kopie i wielkie białe 
skrzydła . Tutaj w Gdańsku było spokojnie, chociaż o jego 
życiu tego nie można powiedzieć . Nadciągały nad nie czarne 
chmury . Obawiał się . Dużo przeżył i wiele przykrości miało 
go spotkać . Tak sądził, dlatego siedział na ławie i patrząc na 
starego marynarza, który stracił oko w bitwie pod Oliwą, 
zastanawiał się co dalej . Tamten marynarz stracił oko, bo 
przeżył przygodę swojego życia . Wszyscy słyszeli w Gdańsku 
o Bezokim Gustawie . Wiele lat przesłużył w polskiej mary-
narce . I aż dziw, że nigdy nie awansował . Ale po co komu 
awanse? – zapytał siebie . – Ważne, by mieć za co przeżyć . Nasz 
bohater mógł wiele stracić i wiele zyskać, nie wiedział tylko 
jak pokierować swoim życiem . Teraz, kiedy stracił pieniądze 
i źródło zarobku, obawiał się, że niedługo nie będzie go stać 
nawet na porządny żupan . Pieniądze będzie musiał zostawić 
na pożywienie . A może to ktoś powinien nim pokierować? 
Nerwowo trzaskając palcami o stół rozmyślał i łyknął kolejny 
raz trunku .

Marcin Seradzki, bo o nim tu mowa, miał w tamtym okre-
sie około trzydziestu dwóch lat . Miał za sobą kilka nieudanych 
związków . Nigdy nie poznał tej jedynej kobiety i wątpił w to, 
że jeszcze się kogoś udam mu znaleźć . Praca dla niego się 
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skończyła w Gdańsku, a on przesiadywał wieczorami w tawer-
nach, natomiast w dzień opiekował się śmiertelnie chorym 
wujem . Poza nim nie miał nikogo . Problemy mnożyły się jak 
wcześniej wspomniane czarne chmury . Mroźny wieczór był 
odzwierciedleniem tego, co trzymał w swoim sercu Marcin . 
Wcześniej nie miewał takich problemów . Należał do osób 
zdecydowanych i pewnych siebie . W końcu to pozwoliło mu 
osiągnąć wiele . Wiele, ale nie coś, co dałoby mu rozwinąć 
skrzydła . Nie znał rodziców, a wuj mu nigdy o nich nie opo-
wiadał . W ogóle nikomu sam o sobie nie mówił . Ludzie tutaj 
uważali go bardziej za dziwaka . Widzieli jak wspaniałe okrę-
ty potrafi budować, ale mimo to jego marzenia o odległych 
lądach nikogo nie interesowały . Woleli słuchać o dalekiej 
i mroźnej Rosji, o carach i o tym, co działo się na południu . 
Bo to tam oczy wszystkich spoglądały w owym okresie . Tata-
rzy byli ciekawsi . Nie marzenia o odległych koloniach angiel-
skich i holenderskich, których Rzeczpospolita nie posiadała, 
bo król i szlachta myśleli raczej o najechaniu Turcji z pomocą 
Kozaków zaporoskich, aniżeli o budowie floty . To dlatego 
Marcin się tutaj marnował . Razem z całą jego wiedzą . Nie 
chciał zabijać na wojnie za pieniądze . Nie, póki ktoś o nim 
nie usłyszy .

Karczmarz podszedł do Marcina i zabrał pusty kufel po ru-
mie . Wydawało się, że weźmie go i odejdzie, ale on zatrzymał 
się i przysiadł z drugiej strony . Pogładził się po głowie, odłożył 
kufle z powrotem na stół i zapalił fajkę . Ryszard, właściciel 
karczmy, był przyjacielem Marcina i jego wuja . Interes się krę-
cił, a on sam nie narzekał na brak klientów . Nosił stare łachy, 
jak na karczmarza przystało . Ludzie opowiadali sobie, że nie 
sypiał w nocy . Tawerna otwarta była całymi dniami . I z nikim 
się nie zmieniał . Sypiał na ławie, a jak ktoś przychodził to 
wstawał i uśmiechem przyjmował zlecenia . Lubił także zapalić, 
tak jak w tamtym momencie . Tytoń zniszczył mu zdrowie, 
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ale on się tym nie przejmował . Mężczyzna miał tendencję do 
tycia . Mało snu, dużo tłustych potraw i się doprawił . Marcin 
opowiadał mu, że jeśli nie przestanie prowadzić takiego trybu 
życia to się wykończy . Ale Karczmarz się tym nie przejmował . 
Często go to nawet obrażało . Nie odzywał się do Marcina przez 
kilka dni, ale zawsze potem się dogadali .

Powietrze zadymiło się od tytoniu . Nawet pan szkutnik 
zakaszlał głośno, ale nic nie powiedział . Przyzwyczaił się do 
tego, że pierwsze co zrobi jego przyjacielski właściciel budowli, 
to siądzie obok, wyciągnie fajkę, zapali i wypuści z ust dużą 
ilość dymu w powietrze . Karczmarz, spoglądając na wycho-
dzącego szlachcica, który nałożył na głowę kołpak, zwrócił 
się do Marcina:

– Obudził się? – spytał, a na myśli miał wuja Marcina, le-
gendarnego husarza, który sławę zdobył pod Kircholmem za 
młodu . Potem jeszcze szarżował pod Gniewem i Tczewem . 
Ludzie go szanowali, mimo burzliwej przeszłości .

– Źle z nim, bardzo źle! Obawiam się, że przyszedł jego 
czas! W końcu ma już swoje lata . Ale co ja teraz mam zrobić? 
Ja znam się tylko na budowie statków . Jeśli tak dalej pójdzie, 
to nie będę miał co do ust włożyć . Ciężko mi jest teraz wiązać 
koniec z końcem, a co będzie, kiedy on umrze? Powiem ci . 
Ja też umrę, żebrząc o pieniądze napotkanych ludzi .

Karczmarz podrapał się po brodzie, zaciągnął się fajką 
i znowu wypuścił z ust dym, który rozniósł się po tawernie . 
Marcin zasłonił twarz przed dymem i rozejrzał się dookoła . 
Do tawerny wszedł wysoko postawiony mężczyzna, a przynaj-
mniej tak zaczął od razu sądzić, bo wraz z nim pojawiło się 
sześciu dobrze uzbrojonych żołnierzy . Z wyglądu przypominali 
rajtarów . Nosili na sobie kirysy, a w dłoni trzymali muszkiety, 
które oparli o stół, przy którym się usadowili . Przewodzący 
im człowiek ściągnął pas z szablą w pochwie i położył broń 
na ławę . Każdy z nich chwycił za rapier kiedy siadał . Grubo 
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odziani panowie strzepali resztki śniegu z płaszczy i zasiedli 
do stołu . Karczmarz, widząc gości takiej skali, podał fajkę 
Marcinowi i udał się do nich biegiem . Każdy z nich zamówił 
dużą pieczeń i kilka kufli piwa . Właściciel od razu spełnił ich 
żądanie . Pobiegł po pieczeń, a potem od razu przyniósł kufle 
z trunkami . o które prosili . Zajadali, głodni, ale w każdym 
tego słowa znaczeniu . Musieli przebyć długą drogę, bo pie-
czeń zjedli w niecały kwadrans, a była ona naprawdę duża . 
Trunki też im smakowały, bo poprosili o dokładkę . Marcina 
zaciekawił jednak ich język, którego on sam nie znał osobiście . 
Niemiecki? – pomyślał Marcin .

Marcin, spoglądając na nich, zaciągnął się fajką i zamierzał 
już wychodzić, kiedy zobaczył karczmarza niosącego kolejny 
kufel rumu dla niego . Na początku chciał odmówić . Chciał 
usprawiedliwić się chorym wujem, do którego już chciał wra-
cać . Ale po chwili namysłu uznał, że jeszcze jeden kufel nie 
zaszkodzi . Karczmarz położył na ławie trunek i przesunął 
w jego stronę .

– Ale goście! – oznajmił . – Przeca to sam Jakub Kettler nas 
zaszczycił swoją obecnością . A widziałeś ile koni jest w stajni? 
Razem przybyło ich z pewnością dwudziestu . Dwudziestu 
rajtarów w mojej tawernie – oznajmił z uśmiechem .

– Ja tu widzę sześciu i Kettlera – zaśmiał się Marcin, ale nie 
ukrywał zdziwienia, że sam pan książę Kurlandii i Semigalii 
zaszczycił Gdańskie progi .

W końcu to prawda . Było ich razem siedmiu przybyszy . 
Karczmarz zastanowił się chwilę i podszedł do stolika ze spe-
cjalnymi gośćmi . Chwilę rozmawiali, a nawet długą chwilę, 
bo Kettler wypytywał o coś karczmarza . Marcin zdążył już 
wyżłopać kolejny kufel i sięgnął po kapelusz . Na zewnątrz 
zimno było, a i śniegiem zaczynało sypać . Do domu też miał 
spory kawał drogi, dlatego z niechęcią musiał wracać . Tutaj 
w tawernie było ciepło, które biło od wielkiego kominka przy 
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końcu pomieszczenia . Czekał tylko żeby się pożegnać ze swoim 
przyjacielem, który jako jeden z niewielu rozumiał tutaj jego 
marzenia i problemy życiowe . Ale te problemy życiowe jakoś 
musiało się dać rozwiązać .

Potem spojrzał na marynarza spod Oliwy . Poprawiał właśnie 
swoją zieloną chustę na głowie i kolczyk na uchu . Pirat – po-
myślał na początku Marcin i zaśmiał się pod nosem . Przebywał 
tu każdego wieczoru, opowiadając o zatopionych szwedzkich 
okrętach i o tym jak stracił oko w bitwie . Teraz przesiadywał 
już na emeryturze, a za pieniądze, które mu zostały mógł sobie 
pozwolić od czasu do czasu na jakieś wygody…

– Marcin Seradzki? – z niedowierzaniem dopytał karczmarz 
głośno, co nawet sam właściciel imienia usłyszał i się zdziwił, bo 
od razu odwrócił głowę w ich stronę . – To ten! – wskazał ręką .

Marcin poczuł się dziwnie, nie rozumiał o co chodziło 
karczmarzowi . Jakub Kettler popatrzył na szkutnika i uśmiech-
nął się tajemniczo . Rajtarzy popatrzyli jeden po drugim na 
niego . Strach go obleciał, bo myślał, że panowie coś do niego 
mają . Pierwszy raz widział ich na oczy, a mimo to spodziewał 
się kłopotów . Serce stanęło mu w gardle . O co mogło im cho-
dzić? – zastanowił się . Kettler wstał, zamówił dwa kufle rumu 
i podszedł do ławy, przy której siedział Marcin . Karczmarz 
pobiegł spełnić polecenie, tak jak życzył sobie pan Kettler . 
Marcin, siedząc i spoglądając na kurlandzkiego księcia, czuł 
się trochę nieswojo . Oczy innych przesiadujących w tawernie 
zwróciły się teraz na niego .

– Jesteś szkutnikiem, a raczej byłeś nim, prawda? Nazy-
wasz się Marcin Seradzki? – zapytał spokojnie, spoglądając 
na karczmarza, który nalewał trunku do kufli .

– Tak, to ja i jestem szkutnikiem, a raczej byłem – odparł, 
odkładając wypaloną fajkę . – Ale dlaczego cię to interesuje?

– Bo widziałem co potrafisz! Widzisz, ty potrzebujesz po-
mocy i ja jej potrzebuję . Możemy sobie razem pomóc! Wyobraź 
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sobie teraz, co mógłbyś osiągnąć, jeśli znalazłbyś dobrą robotę 
w swoim fachu . Mógłbyś osiągnąć sławę i wielkie pieniądze . 
A z budowy małych statków handlowych nic nie osiągniesz . 
Widziałem jak budowałeś kiedyś dwa galeony wojenne dla 
wojska polskiego . Sprawdzałem cię . Pytałem i wiem, że uczyłeś 
się u angielskiego mistrza w Bristolu . Zapewne dobre dzieje, 
przeszłe już w twoim życiu . Henryk mi o tym opowiadał, twój 
wuj . Znaliśmy się bardzo dobrze . Angielski mistrz nauczył 
cię budowania wielkich okrętów . Zbudowałeś jedną fregatę 
w Bristolu, zbudowałeś dwa galeony tutaj, a i tak cię nie do-
ceniono . Ja nie popełnię tego błędu .

Marcin Seradzki siedząc i wsłuchując się, zrozumiał, że Jakub 
Kettler proponuje mu robotę w jego stoczniach . Praca u księcia, 
mogła dać mu dach nad głową i pieniądze, których tak naprawdę 
potrzebował i książę to zauważył . Nie ukrywał szoku, że jego 
problemy mogłyby się w tak łatwy sposób rozwiązać . Ale trzy-
mała go tutaj jedna rzecz . Wygoda i chory wuj . Zaczął namyślać 
się, czy lepiej nie będzie zostać . W końcu może by mu się po-
szczęściło . Nie znał życia, które zaoferował mu Jakub Kettler . 
Obawiał się go . Praca kusząca, ale musiałby opuścić Gdańsk 
na wiele lat . W Bristolu przebywał dwa lata, tam miałby stałą 
pracę . Marzył o podróżach, ale kiedy ktoś mu to zaproponował, 
owładnęła go niewiedza . Najłatwiej byłoby odmówić, ale musiał 
to przemyśleć . Podrapał się po brodzie i odezwał się do księcia:

– To trudna decyzja, na pewno nie na jedną noc! Daj mi 
to przemyśleć, wielki książę, ale nie nastawiaj się na to, że się 
zgodzę . To nikła szansa . Ale to jest jeszcze do przemyślenia! 
Widzisz, mój wuj jest chory, a ja muszę się nim opiekować . Nie 
potrafię sobie wyobrazić co mnie czeka i choć marzę o przy-
godzie i chciałbym zwiedzić trochę świata to teraz obawiam 
się, że to jest niemożliwe .

– Daję ci dwa dni, potem ruszam do Warszawy na dwór 
króla Władysława! Będzie wtedy za późno, a ja będę musiał 
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znaleźć kogoś innego – książę z niechęcią dopowiedział ostat-
nie słowa, tak jakby Marcin był jedyną osobą, której mógłby 
zaufać .

Karczmarz przyniósł dwa pełne kufle tak jak prosił Jakub 
Kettler . Książę przesunął jeden po stole w stronę Marcina, ale 
ten odmówił . Pomyślał – nie wypada takiemu człowiekowi . 
Ale potem uznał, że wypił już za dużo i musi wracać . Książę 
zauważył zuchwałość i zdecydowanie szkutnika, co nawet mu 
się spodobało . Potrafi odmówić mi, jest człowiekiem silnym 
i ma talent – pomyślał Jakub Kettler . – Byłby świetnym part-
nerem do współpracy . Kimś, kogo potrzebuję!

Marcin poprawił sakiewkę u boku i przesunął się do wyjścia . 
Pożegnał się z nowo poznanym księciem i podał rękę na poże-
gnanie karczmarzowi . Odsunął się, kiedy do tawerny wszedł 
bogaty kupiec w całkowicie białych od śniegu butach . Patrząc 
przez otwarte drzwi, Marcin jeszcze bardziej wolał zostać w ta-
wernie, ale nie mógł sobie na to pozwolić . Opatulił się płasz-
czem, założył kapelusz i zamierzał już wyjść, kiedy pojawił się 
posłaniec od lekarza . Młody, terminujący chłopak, syn bogatych 
rodziców . Szlachcianki, którą Marcin dobrze znał . Kiedyś starał 
się o jej względy, ale ona go odrzuciła na powitaniu .

Marcin wiedział po minie posłańca o co chodzi . Ale chciał to 
usłyszeć z ust młodzieńca . Czekał na jego słowa, lecz zdyszany 
i przestraszony chłopak nie wiedział jak to ująć . Po drodze 
został napadnięty, a płaszcz mu zabrano . Był zziębnięty i prze-
ziębiony . Kichnął dwa razy zanim wydusił to, z czym przyszedł .

– Twój wuj… nie żyje – odparł, mocno się krztusząc .
Marcin stanął twardo na ziemi .
Jakub Kettler, patrząc na szkutnika złożył mu kondolencje . 

Seradzki przełknął ślinę i wyszedł . Tak po prostu . Teraz i tak 
było mu wszystko jedno . Ale zapamiętał sobie słowa księcia . 
Przez kolejne dni nie dawała mu spokoju chęć wyprawy i po-
znania czegoś nowego .


