Mendel gdański – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Mendel to 67 letni mężczyzna, który od niemalże 30 lat prowadzi swój zakład introligatorski w
miejscu, w którym rozpoczyna się akcja. Staruszek jest przywiązany do otoczenia, na które
spogląda zza okna. Urodzony w tym mieście, zna tu ludzi, miejsca. Darzy ich sympatią, która
jest odwzajemniona. Raz tylko stary Żyd padł obiektem drwin, jednak to wydarzenie szybko
odeszło w niepamięć.
Prowadząc zakład introligatorski, zajmuje się także swoim wnukiem – Jakubem. Mendel nie
posiada poza nim już żadnej rodziny, jednak z wnukiem łączy go więź szczególna. Pilnuje on i
wychowuje małego chłopca, jednocześnie troszcząc się o niego ze wszystkich swoich sił.
Pewnego dnia, zauważa, że mały Kubuś nie posiada swojej czapki. Zmartwiony Mendel
zapytuje dziecko o przyczyny. Okazuje się, że chłopca wyzywano z powodu jego żydowskiego
pochodzenia.
Staruszek zaczyna się niepokoić. Mimo to tłumaczy chłopcu, że ma on takie same prawa jak
inni mieszkańcy miasta i nie mam on powodu do wstydu. Starzec w kolejnych dniach
niepokojony jest znowu. Pojawiają się dwie osoby, które mówią mu, że Żydzi niebawem zostaną
pobici. Mendel nie rozumie zaistniałej sytuacji.
Wdaje się on w rozmowę z zegarmistrzem. Udowadnia mu prawdziwe przywiązanie do
ojczyzny, a także swoje przymioty. Wskazuje na uczciwość i pracowitość oraz na prawdziwe
umiłowanie dla Polski, które mieli jego rodzice. Świadczy o tym jego nazwisko, Gdański, które z
ojczyzną ma się kojarzyć.
Rozmowa z zegarmistrzem kończy się zapewnieniem Mendla o spokoju. Udaje on, że wierzy w
ludzi i ich rozsądne podejście. Po nieprzespanej nocy Mendel zabiera się do pracy. Budzi także
niespokojnego wnuka. Chce wyprawić go do szkoły, jednakże wtedy pojawia się student z
poradą by nie wychodzić bo przeprowadzany jest atak na Żydów.
Mendel jest zdruzgotany tym, co usłyszał. Przeraża go, że w jego rodzinnym mieście
niemożliwością jest spokojne udanie się do szkoły wnuka, który niczemu nie jest winien.
Sytuacja staje się groźną. Pojawiają się sąsiedzi, którzy gotowi są pomóc Mendlowi. Ten
jednak nie chce się ukrywać. Uważa, że nic nie powinno mu grozić.
Po chwili nadchodzi rozwścieczony tłum. Chcą zaatakować Żyda, a Jakub zostaje raniony w
głowę kamieniem. Mendla osłania student i dzięki niemu, mieszkańcy miasta odchodzą. Mimo,
że wydaje się, że historia ma dobry koniec, Jakub niebawem wróci do zdrowia, starzec wydaje
się być załamany. Ten, który nie przyjął pomocy i nie chciał stawiać chrześcijańskich znaków by
uniknąć ataku, ten, który wierzył i kochał swoje miasto, został oszukany. Jak sam stwierdził –
jego serce dla miasta umarło.
Plan wydarzeń
1. Rozmyślania Mendla.
2. Spokojne życie Mendla i wnuczka.
3. Przezywanie Jakuba.
4. Uspokojenie chłopca.
5. Pojawienie się posłańców mówiących o ataku na Żydów.

6. Rozmowa Mendla z zegarmistrzem.
7. Niepokój starca.
8. Ostrzeżenie studenta.
9. Chęć sąsiedzkiej pomocy.
10. Odrzucenie oferty przez Mendla.
11. Atak tłumu.
12. Ranienie Jakuba.
13. Wstawienie się studenta przed Mendlem.
14. Smutek starca.

