
„Wiślany pojedynek”

Za czasów króla  Zygmunta I  Starego do Krakowa przyjechał  szlachcic Punszet.  W tym 

samym czasie do miasta przybył również chłop Adam. Stojąc u progu Wawelu, bohaterowie patrzyli 

na siebie nieufnie.  Już na pierwszy rzut oka zupełnie się od siebie różnili.  Szlachcic  wspaniale 

prezentował się w pięknym żupanie z drogich materiałów, w przeciwieństwie do chłopa odzianego 

w stare  spodnie i koszulę z owczej wełny. Król, witając szlachetnego gościa, nawet nie zauważył 

biedaka, który przez cały czas podążał za szlachcicem. Wielu strażników zamkowych patrzyło na tę 

sytuację ze zdziwieniem. Nie reagowali jednak.

Gdy przybysze weszli do królewskiej sali obrad, chłop ukrył się za wrotami pomieszczenia. 

Po chwili  rozpoczęła się debata mająca rozstrzygnąć,  jaki utwór będzie grać hejnalista z wieży 

mariackiej.  Szlachcic  zaproponował  królowi  zlecenie  skomponowania  melodii  któremuś  z 

wybitnych muzyków, ale nazwisko żadnego z nich nie zyskało aprobaty władcy. Po propozycjach 

innych rajców, które Zygmunt Stary również odrzucił, nagle zza drzwi wyskoczył Adam i z odwagą 

w głosie krzyknął, że proponuje zespół ludowy „Gazda” ze swojej wsi. Król i wszyscy zgromadzeni 

w sali wyśmiali chłopa. Nie zraziło go to jednak, dlatego z poważną miną zanucił utwór. Piękna 

melodia  rozległa  się  w  sali  i  dotarła  do  uszu  słuchaczy.  Nucone  dźwięki  przypominały  trele 

egzotycznych ptaków i przywodziły na myśl odległe kraje. Słuchacze w wyobraźni przenieśli się 

hen, hen od Wawelu, Krakowa i Polski, gdy nagle w najmniej spodziewanym momencie... melodia 

urwała się. Przyczyna tego była bardzo prozaiczna – Adam zapomniał dalszej części utworu, jednak 

postanowił się do tego nie przyznać. Po chwili powtórzył swoją propozycję melodii. Król popatrzył  

na Adama z podziwem. Nigdy wcześniej bowiem nie spotkał tak odważnego chłopa. Zazdrosny 

Punszet popatrzył na zauroczonego króla i srogim głosem próbował przegnać biedaka z pałacu. Ten 

jednak niestrudzenie stał przed władcą jak wryty. Król przez ten cały czas rozważał propozycję 

chłopa, nie umiejąc jednak podjąć ostatecznej decyzji. Szlachetnie urodzony, nie wierząc, że władca 

zaaprobuje pomysł biedaka, zerkał na swoje pierścienie rodowe. Adam zaś przyglądał się swoim 

brudnym paznokciom. 

Wtem król,  ku  zaskoczeniu  wszystkich,  zgodził  się  na  propozycję  chłopa.  W tej  samej 

chwili szlachcic z wielkim oburzeniem wyzwał biedaka na pojedynek. Zaproponował, że ten z nich 

wybierze utwór dla hejnalisty, kto jako pierwszy przepłynie Wisłę od jednego mostu do drugiego. 

Król przystał na tę propozycję. Pierwszy zaczął płynąć szlachcic. Z wielką werwą pokonywał fale i 

podążał  do celu.  W tym czasie  Adam siedział  na brzegu,  strugając drewno i  wiążąc je  linami. 

Ludzie przypatrujący się tym czynnościom byli tak zdziwieni, że stali w osłupieniu z otwartymi 

buziami.  Po dłuższej  chwili  okazało  się,  że  Adam zbudował  tratwę.  Oczywiście,  chłop wygrał 

pojedynek, jako pierwszy docierając do mostu,  gdy tymczasem szlachcic zdążył się zmęczyć i co 

chwilę musiał odpoczywać. Adam po odebraniu gratulacji od króla, postanowił przyznać się, że 



melodia jego zespołu ludowego jest  znacznie dłuższa,  lecz on zwyczajnie  zapomniał  kolejnych 

taktów. Władca jednak, zafascynowany tym sprytnym zabiegiem chłopa, postanowił nie zmieniać 

melodii zaproponowanej pierwotnie przez Adama.

Od tego czasu krakowski hejnał wygrywany z wieży mariackiej jest dziełem nie szlachetnie 

urodzonych muzyków, lecz chłopów. Aż do dzisiaj hejnalista wykonuje utwór kapeli „Gazda”, a 

melodię tę – zmodyfikowaną niechcący przez Adama – zna nie tylko cały Kraków i Polska, ale też 

cały świat.

Natka


