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1. Wyprawa 

 

Czy lubisz czytać stare listy? Mam tutaj na myśli, 

bardzo, bardzo stare listy! Właśnie niedawno temu 

przerzucałem niewiarygodnie stare, pożółkłe papiery, 

które należały do mojej matki z czasów, gdy była jeszcze 

dziewczynką. To naprawdę niezwykłe przeżycie móc 

cofnąć się w czasie o ponad 90 lat. Tego jednak ranka 

wpadł mi w dłonie znacznie starszy dokument. Dlatego 

też pomyślałem, że opowiem o nim, aby i tobie sprawić 

nieco radości. Dokument ten ma w tej chwili 1609 lat! 

Tak, to prawda, gdyż został spisany w roku 404 naszej 

ery! Napisał go, w formie listu, jeden z pasażerów 

statku, wysyłając następnie tę relację komuś ze swoich 

bliskich. 

 

Wydarzenie to miało miejsce podczas podróży 

statkiem przez Morze Śródziemne, gdy na środku morza 

zostali zaskoczeni przez potężny sztorm. Jak opowiada, 

był bardzo podejrzliwy, co do kompetencji załogi tego 

statku A całą sytuację relacjonował w następujący 
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sposób: „Mężczyźni przeklinali, mamrocząc pod nosami, 

kobiety piszczały histerycznie i wszyscy wzywali na 

pomoc Boga i swoich bliskich. Jedynie Amarantus 

(kapitan), był w dobrym humorze, pocieszając się tym, 

że po zakończeniu rejsu wypłaci swoich dłużników. 

Zauważyłem, że część pasażerów, którymi byli arabscy 

żołnierze przynależący do jakiegoś oddziału kawalerii, 

stała na pokładzie z mieczami w dłoniach. Gdy 

zapytałem, dlaczego to robią, odpowiedzieli mi, że wolą, 

w razie czego, popełnić samobójstwa, oddając swoje 

dusze powietrzu, niż pozwolić, by zostały pochłonięte 

przez morze… Wtedy ktoś krzyknął, aby wszyscy, którzy 

mają przy sobie jakieś złoto, powiesili je na swoich 

piersiach. Kobiety nie tylko wyjęły złoto, lecz także 

wszystko inne, co miało jakąś wartość, rozdzielając 

między siebie kawałki sznurka. 

 

To taka honorowana tradycją praktyka, której 

powodem jest to, że w razie utonięcia przy ciele powinna 

być wystarczająca ilość pieniędzy na pokrycie kosztów 

pochówku. Tym sposobem, ktokolwiek by takie zwłoki 

odnalazł, powinien poświęcić im nieco więcej troski! 
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Okręt pędził po rozwścieczonych falach na pełnych 

żaglach, gdyż w tych okolicznościach niemożliwym było 

ich opuszczenie. Wielokrotnie chwytaliśmy za liny, 

próbując popuścić żagle, lecz za każdym razem 

okazywało się to niemożliwym, gdyż bloki linowe były 

całkowicie zablokowane. Wszyscy byliśmy podobnie 

przerażeni, obawiając się, że jeśli nawet udałoby nam się 

wydostać z kłębiącego się morza, to i tak w środku nocy 

wyrzuciłoby nas na jakiś nieznany ląd, co mogło być 

równie niebezpieczne. W taki sposób dotrwaliśmy do 

świtu, zanim cokolwiek złego się wydarzyło i wkrótce 

ujrzeliśmy słońce. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie 

ucieszyliśmy się tak na widok słońca. W miarę jak dzień 

stawał się coraz cieplejszy, siła wiatru zaczęła słabnąć. 

Wtedy dopiero można było zająć się żaglami 

i ewentualnie zmienić je na żagle sztormowe. Okazało się 

to jednak niemożliwym, gdyż kapitan zastawił je przed 

rejsem w lombardzie. Popuściliśmy jednak żagle, 

fałdując je, aby zmniejszyć ich powierzchnię i po 

4 godzinach ujrzeliśmy ląd, choć wcześniej braliśmy pod 

uwagę najgorszy scenariusz. Był to jednak odludny 

kawał lądu, od którego do najbliższej osady było ponad 

25 kilometrów. Statkiem rzucało na linie kotwicznej, gdyż 
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nie było tam żadnej przystani, bo druga kotwica został 

już wcześniej sprzedana, a kapitan Amarantus nie miał 

trzeciej. Gdy dotarliśmy do tak upragnionego lądu, 

całowaliśmy ziemię, jak własną matkę. 

 

******* 

 

Pomyśleć tylko, że współcześnie narzeka się często 

na brak gotówki! Ale nawet w tamtych czasach nie było 

łatwym utrzymać się na powierzchni, nawet jeśli 

prowadziło się własny biznes – i to działający bez 

sztormu! Pożyczanie pieniędzy pod zastaw, kredyty, 

długi i kłopoty. Niewyobrażalne,  że kapitan zastawił 

żagle i sprzedał kotwicę, aby móc wyruszyć w morze. Czy 

to nie król Salomon zauważył,  że: „Nie ma nic nowego 

pod słońcem? 


