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Rozdział I
Koniec świata

16 września 1350 r. – Czarna śmierć

– Spowiadam się i winien się dawam Panu Bogu wszechmoc-
nemu w Trójcy Jedynemu, Bogu Ojcu i Synu, i Duchu Świętemu, 
i najświętszej Pannie Maryjej, królewnie niebieskiej, patronce 
naszego Kościoła, i błogosławionemu Michałowi, Archaniołowi 
Bożemu, i  świętemu Janowi Krzcicielowi, i  błogosławionym 
apostołom Piotrowi i Pawłowi,  i mojemu świętemu patronowi, 
świętemu Gustavowi, i  mojemu świętemu aniołowi, i  wszyst-
kim Bożym świętym…

Ksiądz ziewnął przeciągle, słysząc tę litanię.
– Synu, zachowaj ten confiteor. Zmówisz po spowiedzi, skoroś 

jeszcze tego nie uczynił. Kiedyś ostatnio się spowiadał?
– Proszę księdza, od lat wielu nie zachodziłem. Sposobności 

jakoś nie było. 
– To grzech ciężki! Raz do roku sobór nakazał spowiadać 

się. Nie zaniedbuj tego, bo ci dusza grzechami jak chwasta-
mi zarośnie. Duszę pielęgnować trzeba jak ogród. Pomódlmy 
się słowami psalmu, abyś serce swoje otworzył przed Bogiem 
i  powiedział szczerze, co cię dręczy. Powtarzaj słowa psalmu:  
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Badaj mnie, Boże, i  poznaj serce moje, doświadcz mnie i  poznaj myśli 
moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą od-
wieczną! Powiedz teraz, synu, rychło, co cię trapi, a nie omiesz-
kaj wszystkiego wyznać. Wgryź się w swą duszę, jak pies gończy 
się wgryza w dopadniętą zwierzynę. 

„Kleszy poeta, psia mać” – pomyślał Gustav. Westchnął  
ciężko i zaczął mówić:

– Proszę księdza, świat się kończy, jak zapowiadano. 
Ludzie umierają w domach, zdychają na ulicach jak zwierzęta.  
A  ja mógłbym wszystkich ocalić. Każdego chłopa, dziewkę, 
każdego pana i każdego króla. Nie zrobię tego jednak. Dlatego 
przyszedłem. Bo nie wiem, czy udźwignę to brzemię. Ja chcę 
tylko w spokoju na rynku handlować, a nie świat ratować.

– Stójże, czekaj! – Ksiądz przerwał te wynurzenia, mając 
mętlik w głowie.– Jak ty, synu, chcesz ludzi ratować od zarazy? 
Toś medyk czy handlarz?

– Handlarz, panie, kram mam na rynku pod kościołem.  
Ale od dawna nie rozkładam, bo to nie warto teraz. Ludzie jak 
muchy padają, psia mać. Towaru więcej jak kupujących. Jadła 
i  napitków w  bród, a  nie ma kto tego brać. Ceny, panie, takie,  
że zboże to jak za darmo rozdawać. Chłopi nie chcą sprzeda-
wać, bo robota ich niewarta tych pieniędzy. Już wolą, żeby gniło.  
Na pole się nie opłaca wychodzić, a  mnie później sprzedawać 
tanio, to też wolę przechować, co mogę, i sprzedać potem. O ile 
będzie jakieś „potem”, psia mać. Chłopy i warzelnicy, co ich za-
raza nie wzięła, to sami się wykańczają, duszę swoją na wieczne 
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potępienie skazując, bo cały ich dorobek nagle gówno warty. 
No ksiądz sam zobaczy, szefel żyta po dwadzieścia trzy fenigi, 
jęczmienia po szesnaście, owsa po dwanaście fenigów, beczka 
wina zaledwie trzydzieści groszy, a piwa tylko dwanaście. Jaką 
ja nadwyżkę dla siebie mogę narzucić, panie? To moja robota 
więcej warta, psia mać.

– Synu, opanuj swój język! Spowiadasz się przed Bogiem 
w  sakramencie świętym! By przebłagać Trójcę Najświętszą, 
wstrzymasz się za to od wszelkich uciech ciała, od wszystkich 
rozkoszy stołu i łoża.

– Jak długo?
– Do końca życia.
– To długo. 
– Nie wiadomo. Teraz krótko się żyje.
– Ale mnie zaraza nie zabierze, no to trochę pożyję. 
– Naprawdę w  to wierzysz? Skoro żeś handlarz, to jak ty, 

synu, możesz siebie i  innych ratować od niechybnej śmierci? 
Tylko zważaj na język tym razem. 

– Ksiądz dobrodziej wybaczy. Z nikim żem o tym nie gadał, 
tylko na targu język mam sprawny, a tak to jak kołek. Zresztą jak-
bym miał z kim, to i tak bym nikomu nie powiedział. Tajemnica 
to jest, że ojciec mój i dziadki surowo zakazali mówić. Ale tutej 
księdzu mogę wszystko, bo ksiądz tak samo tajemnicą zwią-
zany jak i ja. Raz jeno się wygadałem. Jak to i handlarz czasem 
zdarza się, że trza wyprawić się w podróż. Teraz też pomyśla-
łem, że pojadę z towarem na wschód, gdzie zaraza nie dotarła 
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jeszcze, i tam sprzedam z dobrą ceną. Tako pojechałem, panie, 
a po drodze kazałem parobkowi zboczyć nieco, bo, psze księdza, 
między Rastenburgiem a Reslem mają lipę taką, na której świę-
ta panienka z  dzieckiem wisi i  cuda różne sprawia, i  ludziom 
wspomożenie daje. To podobno skazaniec jaki ją pod natchnie-
niem rzeźbił, tak ludzie gadają. Drzewo to, panie, niełatwo zna-
leźć było, bo to przy drodze, ale uczęszczanej słabo, i gdyby nie 
ludziska, co drogę wskazywali, to bym i nie trafił może. Idziemy 
więc z parobkiem, wóz jeden osioł ciągnie, a spiekota straszna 
z nieba leje się, tak że z koszuli wodę można cisnąć strumieniem. 
Gdziekolwiek zajedziemy, to zaraza już przed nami. Ciała przy 
drogach leżą jak nawóz, nikt ich nawet nie zbiera i nie grzebie. 
Kto umrze od moru, tego wyrzucają za wieś, tak że wielkie stosy 
ciał czarnych jak węgiel leżały w słońcu. Długo żeśmy wędrowa-
li, choć widząc, że wszędzie jest koniec świata tako jako u nas, 
już zawracać chciałem z  raz czy dwa. W  końcu patrzę, a  tam 
na drzewie, lipie takiej dorodnej, wisi kawał deski, a  na niej 
Panienka Najświętsza ze Synem. Niepomalowane toto, surowe 
drewno, a oblicze Panienki równie surowe, to i dziwowałem się 
mocno, bo przecie to Królewna Niebieska chronić ma nas przed 
gniewem bożym, bo inaczej Pan Bóg wszystkich nas grzeszni-
ków by wytracił, bośmy plemię żmijowe i jednego sprawiedliwe-
go wśród ludzi nie uświadczysz. Tak też wszędzie, gdzie Świętą 
Panienkę widziałem, twarz miała pogodną, współczującą i nie 
bez powodu do Niej lud o zmiłowanie, o wstawiennictwo u Boga 
sprawiedliwego a  karzącego wnosi. Kto wie, może to dlatego,  
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że skazaniec tę Panienkę wyrzeźbił, dlatego Bogurodzica suro-
wa taka? Może to jaki grzesznik był straszliwy i taką też mu się 
ukazała, że nawet Najmiłosierniejsza współczucia nie miała dla 
niego. Kazałem parobkowi wozem na łąkę zjechać, niech osioł 
poskubie nieco, a ja sam został przed obliczem Panny Maryjej, 
na kolana padł przed lipą i modlić się zaczął:

– Panienko Najświętsza, Królowo Niebios. Ty wiesz, jaki cierń 
we mnie tkwi, nie pozwalając radości zaznać od brzasku do za-
chodu. Nie wiem, czy to Syn Twój Umiłowany, czy Zły sprawił, 
że śmierć się mnie nie ima. Inni umierają, zaraza ich morzy, so-
kami plują, aż się nimi duszą w łożach, a ja nic a nic, może tylko 
czasem w nosie mnie zakręci i wszystko. I  tak z każdą choro-
bą, która omija mnie, a innych do grobu wpędza. Mogę w domu 
razem mieszkać z  chorymi, z  ich misek jeść i  oni pomrą, a  ja 
nie. Ojcowie i dziadowie zabraniają o tym mówić, bo się boją,  
że medyki zabiorą i kłuć nas będą, żeby tajemnicę naszą wyjawić, 
a  może i  o  czary posądzą. Takoż i  z  pradziadkiem Henrykiem 
być miało, który jak od maleńkości zabrany był, nigdy już na oj-
cowiznę nie wrócił. Ale niecały ród mój taką ochronę ma przed 
czarną śmiercią. Wuj mój zabrany został przez zarazę, a mat-
ka moja w łożu leży z boleścią i nie wiadomo, jak się to dla niej 
skończy. Czemu mnie więc śmierć nie zabiera? I co zrobić mam, 
Najświętsza Panienko? Czy tajemnicę swą wyjawić? Może mat-
kę bym uratował? Pomóż mi, doradź!

Ale Najświętsza Panienka patrzyła tylko na mnie z  drze-
wa, a minę miała surową, jakby już dość jej było opiekowania 
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się naszym plemieniem wiarołomnym, jakby zmęczenie na Jej 
pięknej twarzy malowało się od tych ciągłych próśb o wstawien-
nictwo. Może dlatego na świat cały przyszła zaraza morowa  
– czarna śmierć, jakiej żaden człowiek dotąd nie widział, 
a  która zabiera każdego. Może to rzeczywiście koniec świata,  
a  Bóg podniósł swą karzącą rękę, by raz na zawsze zgładzić 
grzeszników, bo Matka Przenajświętsza już nie wstawia się 
za nami i nie prosi, by dać nam kolejną szansę. Wszak ile razy 
można darować nam win?

– Psia mać! – zakląłem szpetnie i  opadłem na czworaka, 
zrezygnowany.

– Ty, Gustavie, synu Gerda, poskrom swój język, bo to nie 
wypada do mnie tak, do mnie nie.  

Podniosłem wzrok i widzę, że Panna Maryja patrzy wprost 
na mnie karzącym wzrokiem, aż się poczułem jak szczeniak 
przyłapany na kradzieży gruszek z pańskiego sadu.

– Wybacz mi, Najświętsza, ja nie chciał, nie pomyślał. 
Zdawało mnie się, że nie ma tu Panienki, bo milcząca taka.  
– Na te słowa rzeźbiona Maryja Panna położyła palec na ustach 
i mocniej przytuliła Dzieciątko, po czym zniżyła głos do szeptu 
i tak rzekła:

– Dziecko mi obudzisz, zasnęło co dopiero. Jak będzie-
my tak głośno gadać, to się przebudzi i  będzie koniec świata.  
No ale odezwać się musiałam, bo nie pozwolę, co byś mi 
klął przy dziecku. – Jezus Malusieńki poruszył się nerwowo,  
ale zaraz zasnął, słysząc kojący głos Matki.
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– To koniec jeszcze nie nadszedł? No bo w  Kościele gadają, 
że zaraza morowa wszystkich zabierze, tylko błogosławieni się 
ostaną i takie tam… A mnie żadna zaraza zabrać nie może, więc 
to tak jakby…

– Nawet nie kończ, Gustav! Słuchaj, na chwilę mi się tylko 
obudził i jak zobaczył, co wy na tym świecie robicie, to co miał 
gniewem słusznym nie zapałać. A  zaraza wszystkich zabie-
ra, niezależnie od stanu i  duszy porachowania, bo toć wszy-
scy zgrzeszyli i  brak im Chwały Bożej. Tylko takich jak ty nie 
rusza, boś ty przeklęty i człowiek tylko po części. A jak tyś nie 
jest w  pełni człowiek, to duszy mieć nie masz i  pod Boży Sąd 
nie podlegasz. Tak samo w szczęśliwości wiecznej, jak i w cier-
pieniu wiekuistym, udziału mieć nie będziesz jako i  bydlęta.  
Aż tak dziwujesz się tym?

A jam nie dziwował się, choć powinienem chyba, skoro sama 
Święta Panienka mi mówi, że ja tylko w połowie człowiekiem, 
a  w  połowie to nie wiem, czym jestem. Nie dziwowałem się, 
jeno od tego skwaru to muchy mi zaczęły po gębie łazić, bo mo-
dląc się do Panny Maryjej w bezruchu, na kolanach, a pocąc się, 
to i muszyska do słonego ciągnąć zaczęły. Ale to no głupio tak 
przed Panienką Najświętszą, Królową Niebios, muchy łapać, 
więc je próbował minami różnymi odgonić. Tym bardziej te-
raz z Bogurodzicą o muchach jakich nie będę rozprawiał. Więc 
żem powiedział, co by wszelkie podejrzenia odgonić, a  dobre  
wrażenie na Przenajświętszej sprawić:
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– Zaiste wielkie prawisz mi tajemnice, Matko Przenaj-
świętsza, stąd zdziwiony jestem niepomiernie. To czymże ja je-
stem więcej, jak człowiekiem jeno w połowie?

Matka Boska zamyśliła się przez chwilę, zawiniątko  
na Dziecięciu poprawiła, bo kwilić zaczęło, i tak do mnie rzekła:

– Bestią jesteś w połowie. Potępiony jesteś przez to. Będziesz 
patrzył na śmierć wszystkiego, co kochasz, a  sam śmierci nie 
zaznasz. Jak Żyd Wieczny Tułacz, który śmierć zgubił. Jak Kain, 
któremu Pan dał znamię, aby nikt go zabić nie mógł. Biada temu, 
kto pozna twą tajemnicę, bo tyś z dwóch dusz zrodzony, a jedna 
z nich nie jest ludzka. A za kogo Syn Człowieczy nie… 

Dalej, żem nie posłyszał, co Panienka mi powiedzieć chciała, 
bo mnie parobek zaczął za ramię szarpać tak mocno, że upa-
dłem. W  ustach czułem piach i  do oczu mi piasek nawpadał,  
że piekło niemiłosiernie. Wodę mi chłopak podał, to twarz  
obmyłem i piłem łapczywie, bo suszyło od spiekoty.

– Co ty mnie, Heniu, szturchasz tu, jak rozmawiam przecie! 
– rzuciłem do parobka, a  on tylko oczy szerzej otworzył i  po-
wiedział, że podbiegł prędko, bo ledwo co ukląkłem, to żem  
na czworaka opadł, a  potem gębą w  ziemię. Musiało mnie  
od tego żaru zemdleć najwidoczniej. Na moje tłumaczenia,  
że żem z  Przenajświętszą o  ważnych rzeczach rozmawiał,  
zamilkł był i patrzył tylko na mnie dziwnie jakoś. 

No to teraz się zdziwi parobek zakichany, pomyślałem sobie, 
i mówię do niego:
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– To tera patrz, Heniu – i  zakląłem głośno – psia mać!  
– Rzeźbiona Maryja jednak nic, nie strofuje, palcem nie kiwa, 
jak wisiała tak wisi. – Psia mać, psia mać, psia mać, no psia two-
ja mać, powiedziałem! – A Panienka milczy nadal tą swoją nie-
biańską upartością i nic nie robi, co by najświętsze uszy przed 
moim grubiaństwem ochronić. 

Kopnąłem jeszcze parę razy w tę lipę świętą, a potem paro-
bek mnie odciągnął i wróciliśmy do Landsberga*. Nie było sensu 
jechać dalej. Wszędzie tylko śmierć. 

– I  z  tego powodu żeś przyszedł się spowiadać, synu?  
Że widzenia jakie miałeś pod lipą?

– Nie, tym bym księdzu głowy nie psował, ale gdyśmy wrócili 
do Landsberga, oczom moim ukazał się widok, który do tej pory 
nie chce opuścić mojej głowy. Ciągle o tym myślę. Jeść nie mogę, 
bo w żołądku mam kamień młyński. Nie mogę spać, bo widzę jej 
twarz, jakby ktoś wypalił mi ją pod powiekami.

– Twarz Matki Boga?
– Co? Nie-e.. . Niechrześcijańska twarz. Żydówki. Spod 

Landsberga. Chaja miała na imię. W  Loppowe** mieszkała, 
a  tutaj rodzinę odwiedzała w  dzielnicy żydków. Często wtedy  
zachodziła do mnie na targ, mojżeszowi nie chcieli jej sprze-
dawać, bo wyklęta była za nieprzestrzeganie jakichś ich zasad. 

* Dzisiejszy Gorzów Wielkopolski, miasto na prawach powiatu w wojewódz-
twie lubuskim.
** Dzisiejsze Łupowo, wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, 
w powiecie gorzowskim, w gminie Bogdaniec. 20.07.1278 r. – pierwsza 
wzmianka w źródłach pisanych, pod nazwą Loppowe.
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Dobra była, lubiła gadać, a  wesoła była taka, niech ją piorun! 
Włosy miała jak ogień, panie, i przy tym jej śmiechu to sama jak 
ognik jaki zdawała się, psia mać! Oczy zielone, ale taką zielono-
ścią soczystą jak pierwsza wiosenna trawa. A te usta żydowskie, 
panie, więcej głów chłopskich pozbawiły niż sam miejski kat. 
I pachniała, jak ona pachniała! Pachniała miodem, jakby sama 
królowa ula zstąpiła do nas i wystarczyłoby, że ręką jaki znak 
uczyni, a  wszyscy, jak pszczeli żołnierze, pójdziemy za nią. 
Ale ona zdawała się o tym nie wiedzieć. Nie dostrzegała swojej 
mocy i była w tym tak prawdziwa, że to tylko potęgowało tę siłę. 
Bo co to za moc, panie, którą trzeba rozgłaszać wszem i wobec? 

Szedłem więc niewiela czasu temu za rzekę sprawunki po-
załatwiać z  miejscowymi i  słyszę, że tumult jaki potężny pod 
bramą miejską trwa, i rośnie w miarę mojego zbliżania. Gdym 
dotarł na miejsce, widzę, że niemały tłum się zebrał, a  wszy-
scy co do jednego pijani, że ledwie na nogach ustoją. Ostatnimi 
czasy coraz więcej można spotkać takich grup pijackich, bo i lu-
dzie piją wszyscy przekonani, że to chroni od zarazy, ksiądz 
wie. A że wino z Wepritz* dobrego gatunku, to i ludzie szybko 
rozum tracą. Podchodzę więc bliżej, by dowiedzieć się, czemu  
ta ciżba taki rwetes urządza, i  wtedy widzę jej twarz. Chaja. 
Leży na drodze i  próbuje się podnieść, ale co już prawie 

* Dzisiejsze Wieprzyce, wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, 
w powiecie gorzowskim, w gminie Bogdaniec. W latach siedemdziesiątych 
część Wieprzyc (Górne) włączono w granice administracyjne Gorzowa 
Wlkp., przez co stały się dzielnicą położoną w zachodniej części miasta, 
a Wieprzyce Dolne zostały samodzielną wsią.
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wstanie, to któryś z tłumu zaraz kopniakiem posyła ją z powrotem  
na ziemię. Ogniste włosy, całe oblepione są błotem, a zielonych 
oczu prawie nie widać, gdyż twarz zalaną ma krwią. Odzież cała 
w strzępach, że prawie naga broni się przed tłumem. Serce sta-
nęło mi w gardle i przez dobrą chwilę nie mogłem poruszyć się 
nawet, i tylko tłum krzyczał: 

„Precz z żydkami!”, „Precz z żydowską zarazą!”. 
Gdym przezwyciężył stupor, rzuciłem się na ziemię i zasło-

niłem dziewczynę przed tłumem, wołając do nich:
– Ludzie! Co wy robicie?! – Przez chwilę zdawało się,  

że w  pijany motłoch rozum na powrót wstąpił i  przestali  
na moment bić nieszczęsną. Trwało to jednak krótko i  raczej  
z  zaskoczenia, że krześcijański handlarz żydówkę broni, niż  
z  odruchu sumienia czy podszeptu rozumu. Zaraz któryś,  
mocniej od reszty pijany, zaczął pokrzykiwać do tłumu,  
by znowu w nich krew zagotować:

„Żydy dopiero co przyjechały do nas, jak im czcigodny mar-
grabia Ludwik zezwolił się osiedlić, by miasto po pożarze po-
móc odbudować. Domy tu podbudowali, z  niecały rok będzie, 
a to po to, co by nas wszystkich do szczętu wytracić, a miasto 
przejąć! Ledwie się tu pojawili w  swoich chałatach, i  ze swo-
ją mową niezrozumiałą, i w tym samym czasie śmierć miasto 
nawiedza! Studnie żydy zatruły, stąd zaraza cała na krześcija-
ny przyszła. Bliscy nasi umierają, żona moja w  grobie wespół 
z dziatkami. Przez kurwę tę, co codziennie do miasta wchodzi!”
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Tłum zaczął znowu przekrzykiwać się, a do mnie docierały 
tylko pojedyncze zdania:

„Męża mojego zabiliście! Z głodu teraz pomrzemy!”
„Zatrute powietrze! Woda zatruta!”
„Znak zarazy ma pod ręką! Przyszła nas pozarażać  

wszystkich, ludzie!”
Bo musi ksiądz wiedzieć, że Chaja miała od urodzenia zna-

mię, takie nad lewą piersią, w kształcie plastra miodu. To upew-
niało mnie tylko w  tym, że była niechybnie Królową Pszczół, 
w ludzkie obleczoną kształty. A pijana zgraja znamię to wzięła 
za morowy znak, co chorym często w pachwinie wyrasta. 

„Bić Żyda!”
„Bić żydowskiego szabesgoja!”
I tłum zaczął napierać na nas, leżących na ziemi. Spojrzałem 

jeszcze w  zielone oczy Chai, w  których żadne ogniki już nie 
igrały, a zdawało mi się, że jej spękane usta wyszeptały słowa:

„Ratuj. Ratuj nas!”
 Złapałem w  ramiona Królową Pszczół, by ją ochronić, gdy 

padło pierwsze uderzenie. Za nim przyszły następne, a  po-
tem przestałem już myśleć. Wiedziałem, że nie uratuję niko-
go, a  i  nas nikt nie uratuje. Nie mogliśmy liczyć na żadną po-
moc. Wszak wiadomo księdzu, że dopiero co w  przeddzień 
Świętego Mateusza Apostoła wójt Johann von Wedel w  nieda-
lekim Konigesbergu, wespół z  miejskimi rajcami, wszystkich 
Żydów co do jednego był spalił. Jeśli rycerze Królowej Pszczół 
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na rączych skrzydłach nie przybędą, by chronić swojej Matki,  
to żadna landsberska władza nie stanie w naszej obronie.

Tego dnia Chaja zmarła w moich rękach. A ja, gdym ocknął 
się na piaszczystej drodze przy miejskiej bramie, począłem za-
stanawiać się, czy pszczela królowa w swych ostatnich słowach 
prosiła, bym ocalił naszą dwójkę przed pijanym tłumem, czy też 
jako jedyna wiedziała i błagała mnie, bym ocalił nas wszystkich 
przed czarną śmiercią. Bym wyjawił tajemnicę i  zbawił cały 
świat od zarazy. Jeśli ktoś ją zabił, tam pod Bramą na Zantoch, 
to ja, proszę księdza. Bo mogłem do tej zarazy nie dopuścić 
w  ogóle. A  ona żyłaby nadal. Od tamtej pory nie śpię, bo co 
noc śni mi się kobieta pachnąca miodem. A serce pękło mi tak,  
że zastanawiam się, czy ten świat w ogóle zasługuje na ocalenie, 
czy też Dzieciątko Jezus powinno zbudzić się i swoim krzykiem 
zgładzić nas wszystkich. Jak ksiądz myśli?

– Skąd żeś synu wiedział, że ta żydówka ma znamię nad  
lewą piersią?

Zamiast odpowiedzi zapadła cisza, po której Gustav po-
śpiesznie poderwał się z  klęczek. W  cichym wnętrzu Kościoła 
Najświętszej Maryi Panny i Jedenastu Tysięcy Świętych Dziewic 
na landsberskim rynku skrzypienie desek konfesjonału i stuka-
nie butów o posadzkę brzmiało jak wystrzały najgłośniejszych 
armat. Albo jak dudnienie jerychońskich trąb, które rozsadzą 
ceglane mury kościoła i jego granitowe ciosy.
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Ksiądz Wilhelm wyskoczył z  konfesjonału, wołając  
za biegnącym Gustavem:

– Czy naprawdę możesz nas ocalić?! Czy możesz ocalić 
mnie?! –A gdy słychać było uderzenie zamykanych, potężnych 
drzwi kościoła, dodał cicho: – Niech cię Bóg rozgrzeszy. In nomi-
ne Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Odejdź w spokoju.

Gustav wyszedł z  Kościoła na landsberskim rynku wprost  
na wrześniowe słońce. Prawie wygadał się księdzu ze wszyst-
kiego, ale spowiedź była konieczna. Szybkim krokiem obszedł 
budynek i stanął przed południową ścianą. Teraz czas na praw-
dziwą pokutę, o  której mówiła mu mamka, leżąc na śmiertel-
nym łożu. Wyciągnął z  kieszeni miedzianego feniga i  zaczął 
powoli, acz metodycznie wydłubywać dołek w  cegle świątyni. 
Miedź była miękka i musiał uważać, żeby nie złamać monety. 
Pył z cegły zbierał na dłoń, a gdy wydrążył już dobrze widocz-
ne wgłębienie i  uzbierał sporo pyłu, wsypał go do płóciennej 
kiesy. Odsunął się, przeciągnął bolące plecy i spojrzał na swo-
je dzieło. Wydłubany otwór obok kilkudziesięciu jemu podob-
nych. Jeśli prawdą jest, co ludzie mówią, ten pył może uratować 
jego matkę. Z tą myślą uczynił pośpiesznie znak krzyża i po raz 
ostatni spojrzał na świątynię. Potem szybkim krokiem poszedł  
w swoją stronę.
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Rozdział II
Życie, którego nie było

12 maja 1528 r. – Sudor anglicus

Siedziała na krześle, wpatrując się w  tę piękną parę. 
Wiedziała, że Jonas – mężczyzna, który klęczał przy łożu swo-
jej małżonki – kochał ją naprawdę. I naprawdę nie miał pojęcia,  
że może ją ocalić. Ją i wszystkich innych, których dręczyła an-
gielska choroba. Jonas skłonił głowę i  położył dłoń na pokaź-
nym brzuchu ukochanej, wykonując powolne okrężne ruchy. 
W pokoju panował smutek i cisza, przerwana nagle przez bicie 
jedynego dzwonu na kościelnej wieży miejskiego rynku.

– Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum… – Mężczyzna zaczął 
się modlić, podążając za słowami wyrytymi na płaszczu kościel-
nego dzwonu. Wierzył, że jego dźwięk niosą ze sobą aniołowie 
na rączych skrzydłach, by każdego zaprosić na Anioł Pański. 
Wierzył też, że Panna Maryja może ocalić jego ukochaną,  
bo przecież jest ona Mediatrix – pośredniczką między grzesz-
nymi ludźmi a  swoim Synem. Wszelkich łask Jezus udziela 
ludzkości przez Matkę, Mediatrix omnium gratiarum, jeśli tyl-
ko poprosi ją odpowiednio, jeśli dobierze słowa właściwie, 
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ale w  tym momencie najważniejsze jest to, aby nie pozwolić  
ukochanej zasnąć.

– Klara, nie możesz zasnąć, słyszysz?! Nie zamykaj oczu, 
módl się ze mną. Powtarzaj: Ave Maria, gratia plena, Klara!  
– Patrzyła, jak mężczyzna potrząsa drobnym ciałem ukochanej. 
Wiedział, że ci, którzy zasypiają przy angielskiej chorobie, nie 
budzą się więcej, ale jeśli kto nie zaśnie przez dobę, może być 
z  pomocą Matki Boskiej uzdrowiony. Tak więc, gdy angielskie 
poty nawiedziły miasto, bliscy tych, których dotknęła zaraza, 
robili wszystko, aby chorzy nie zasnęli. Ulicami ciągnęły prze-
rażające orszaki ludzi podtrzymujących się nawzajem, byle  
tylko nie zamknąć oczu.

– Gratia… gratia… plena… – Kobieta uśmiechnęła się lekko.  
– Jakże łaskawa… Jakże łaskawa…

W  bicie kościelnego dzwonu wkradł się nienaturalny, cichy 
śmiech rozgorączkowanej kobiety, przerwany przez kaszel 
i płaczliwe zawodzenie.

– Klara! Błagam… Najdroższa, musisz wierzyć. Ona nam po-
może, zobaczysz. Zrobię wszystko, aby cię ocalić, aby Maryja 
mnie wysłuchała.

Właśnie wtedy postanowiła, że zrobi wszystko, aby ocalić  
tę młodą kobietę. Aby Jonas jej wysłuchał. Zostawiła więc zajętą 
sobą parę z  ich smutkami i  niewymownym cierpieniem, jakie 
właściwie jest tylko młodym, nieobytym jeszcze z  kanciasto-
ścią świata ludziom. Powoli wstała, napełniając przez chwilę 
izbę skrzypieniem drewnianego krzesła, drewnianej podłogi 
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i wreszcie drewnianych drzwi. Ani Klara, ani Jonas nie spojrze-
li za nią. Poszła więc przed siebie, przez rynek, mijając Kościół 
Mariacki, najpiękniejszą i najważniejszą świątynię miasta, któ-
rej jedyny dzwon kończył właśnie wzywać wiernych na Anioł 
Pański. Szła w kierunku południowo-zachodniej części miasta. 
Do Judenviertel – dzielnicy żydowskiej, nazywanej tak nadal, 
mimo że nie uświadczysz tam już ani jednego Żyda. Wszystkich 
wygnano, nie tylko z miasta, ale z całej Brandenburgii, niecałe 
dwadzieścia lat temu, tradycyjnie oskarżając o zbezczeszczenie 
Bożego Ciała. Jak gdyby Żydzi po tysiącu pięciuset latach nadal 
mieli na pieńku z  nazarejskim prorokiem i  chcieli ponownie 
jego ciało gwoździami przebijać.

Ona jednak nie należała do żydowskiego świata. Tak jak i nie 
należała do świata Chrześcijan. Nie należała do nikogo, ani 
do żadnego mężczyzny, ani do żadnej rzeczy, ani do żadnego 
miejsca. Była człowiekiem pogranicza, wiecznego „Pomiędzy”, 
a to bardzo niebezpieczne tak do nikogo i do niczego nie nale-
żeć. Takiemu człowiekowi każdy może w twarz napluć i każdy 
może go zabić. Bo i też nie ma kogo, aby stanął w twojej obronie. 
Zrozumiała to w momencie, gdy wszyscy przestali odpowiadać 
na jej pozdrowienia i ignorowali jej próby nawiązania rozmo-
wy. Dawniej zaczepiała była chłopów i mieszczan, a że wesoła 
i przy tym niebrzydka, i pogadać lubiła, to znali ją ludzie w mie-
ście i wydawało jej się, że do niego przynależy. Myliła się jednak 
bardzo i gdy uświadomiła sobie, czemu przestali na jej zaczep-
ki reagować, zasmuciła się głęboko. Tak rozmyślając, dotarła  
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do lichej chatynki zamieszkałej przez pewnego piekarza imie-
niem Albert. Znała jego sekret, podpatrując go od dawna, i nie 
wahała się, aby go wykorzystać po to, by Jonas jej wysłuchał  
i  by młodą kobietę ocalić. Z  tak mocnym postanowieniem  
weszła do izby. Zastała mężczyznę przy robocie. Przy nikłym 
świetle świecy umięśnione ramiona mężczyzny raz po raz 
ugniatały ciemne ciasto na chleb rżany. 

– Potrzebuję twojej pomocy, by ocalić życie. Jeśli nie zrobisz, 
co rzeknę, Jahwe ukaże cię za nieposłuszeństwo i za to, żeś wy-
rzekł się świętych praw. A  ja nie wybaczę ci tego i  życie będę 
ci uprzykrzać, jako za dnia tak i  w  nocy. Za moim staraniem 
utracisz smak życia. Staniesz się jak ciasto, w którym za dużo 
dałeś mąki, a  zakwasu zbyt mało. Jak chleb, który wyciągasz 
z pieca rozgrzanego zbyt mocno. Suchy i bez smaku. Takie sta-
nie się twoje życie, klnę się na Boga. Póki będę na tym świecie, 
nigdy nie zaznasz spokoju, ani ty, ani twoi synowie do trzeciego 
i czwartego pokolenia – wyrzekła swoją groźbę prosto do ucha 
mężczyzny, który zignorował ją zupełnie i  nadal energicznie 
przygotowywał wypiek.

Westchnęła i  usiadła na zydlu stojącym przy piekarniczym 
stole. Zaczęła już podejrzewać, że beznadziejne są jej stara-
nia i  że mężczyzna zlekceważy ją jak wszyscy mieszkańcy 
Landsberga. Od niechcenia przejechała dłonią po pokrytym 
mąką blacie i  ku jej zdumieniu ujrzała, że pozostawia w  nim 
rozmazany ślad. Spróbowała raz jeszcze i  ponownie na białej 
powierzchni powstał niewyraźny kształt. Skupiła się z całej siły 
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i zaczęła, litera po literze, kreślić w mące słowo. Gdy skończyła, 
była zadowolona z efektu. Trwało to wprawdzie dłuższą chwi-
lę i przypominało dziecięce bazgroły, ale dawało się odczytać. 
Spojrzała na mężczyznę, który ugniatał ciasto przy drugim 
końcu stołu, i widziała, że nie spostrzegł nawet jej prób. Zaczęła 
energicznie pukać w  blat, aby zwrócić jego uwagę. To zwykle 
działało, gdyż nieraz korzystała z  tego prymitywnego sposo-
bu komunikacji, rezygnując dopiero, gdy zrozumiała, iż przez 
same stuki nie nawiąże z nikim rozmowy.

Albert był jednak tak skupiony na swojej pracy, że nie 
zwracał uwagi na postukiwania. Zebrała wtedy całą swoją siłę 
i uderzyła w blat tak mocno, że po całej izbie poniósł się huk, 
a mąka uniosła się do góry białym tumanem. Albert przerwał 
swoją pracę i z niepokojem spojrzał najpierw na mączny kurz,  
a potem na stół. Wtedy to zauważył.

„Abiasz” – słowo, które starał się zapomnieć. Wypisane 
w mące, po hebrajsku, czterema literami żydowskiego alfabe-
tu. Jak przypomnienie o życiu, którego starał się nie pamiętać, 
o życiu, którego nie było. Jak oskarżenie.

– Kto to zrobił…? – zapytał mężczyzna cicho, niepewnie 
rozglądając się po izbie. Gdy spojrzał ponownie na stół, napisu 
już nie było, a w jego miejscu znajdował się jedynie niewyraź-
ny ślad. Odetchnął głęboko przekonany, że pracował dziś zbyt 
ciężko, by dostarczyć dla cechu wymaganą ilość chleba i  figle 
płata mu jego własna wyobraźnia. W  tym jednak momencie  
na powierzchni mąki zaczęły pojawiać się litery. Koślawe 

27



i  ledwie widoczne, ale zdecydowanie prawdziwe, jak gdyby 
powstawały pod naciskiem niewidocznych palców. Pierwszy  
pojawił się znak dalet. Następnie po lewej wyrastać zaczęła  
litera bet. Po nich pojawiły się jeszcze waw i  kof. Widząc,  
że żaden znak już się nie pojawi, przeczytał od prawej do lewej, 
 jak nakazują żydowskie reguły.

„Dibuk”.
Poczuł, jak unoszą mu się delikatne włoski na plecach. 

Napięcie ramion i pustka w żołądku – wszystkie sygnały reak-
cji „walcz lub uciekaj”. Ze strachu nie mógł się jednak poruszyć 
choćby o krok. Stał wbity w ziemię i czuł, że zaczyna oddychać 
za szybko i za płytko. Musi się uspokoić. Walczyć z niewidzial-
nym przeciwnikiem nie może. Uciec również nie ma dokąd. 
Dibuk znajdzie go wszędzie. Szybko stanęła mu przed oczami 
jego matka, która opowiadała mu różne historie przed snem, 
gdy jeszcze miał na imię Abiasz, a  nie Albert. Dibuk oznacza 
„przylgnięcie”. To dusza zmarłego, który nie może zaznać spo-
czynku, bo nie odprawiono mu ceremonii pogrzebowej. Jedno 
z wielu żydowskich bajań – legenda, mit. I ta dusza przylgnęła 
właśnie do niego. A do kogo przylgnie dibuk, tego już nigdy nie 
opuści, ale dręczyć go będzie do samej śmierci. Grzeszników 
może nawet opętać, przejmując ich ciało jak własne. A  Albert 
jest grzesznikiem. Najgorszym według żydowskiego prawa,  
bo takim, który wyrzekł się wiary. Jako Abiasz musiałby lata 
temu opuścić miasto, wraz ze wszystkimi Żydami, i  udać 
się na tułaczkę. Nie chciał już całe życie uciekać, czekając  

28



na zmiłowanie władców, którzy ogłoszą kolejne edykty ze zgo-
dą na osiedlenie, tylko po to, aby zaraz potem je odwołać i za-
czynać wszystko od nowa. Wystarczyło przyjąć chrzest, a z nim 
chrześcijańskie imię, zapewnić, że wierzy się w  Nazarejczyka 
i jako przechrzta mógł zostać.

Przez dwadzieścia lat ułożył sobie nowe życie, zapominając 
o starym, tak jakby nigdy go nie było. Jedyne, co dręczyło star-
ca każdej nocy przez te dwadzieścia lat, to wzrok jego matki. 
Wzrok, który mówił, że wcale siebie nie ocalił. A Albert próbował 
ocalić wszystkich. Gdy tylko gruchnęła wieść o tym, że w jed-
nym z brandenburskich miasteczek żydzi sprofanowali hostię, 
był pewien, że znowu będą musieli uciekać. Rozmawiał o tym 
każdego dnia ze swoimi rodzicami, ze swoim rodzeństwem.  
Że tylko jeśli porzucą wiarę przodków i zadeklarują, iż Mesjasz 
już przybył na Ziemię, będą mogli pozostać w Landsbergu.

– Nigdy! – odpowiadał hardo jego ojciec, a matka tylko pła-
kała, przysłuchując się kłótni. – Jeśli to zrobisz, przestaniesz 
być moim synem! – dodawał, a to kończyło wszelkie dyskusje.

Abiasz nie mógł zrozumieć, skąd to przywiązanie do religii, 
która oferowała jedynie tułaczkę i cierpienie. Dlaczego uparcie 
trzymać się Boga, który nie chroni swojego ludu przed prześla-
dowaniami, skoro istnieje bóg potężniejszy – Bóg Chrześcijan. 
Bóg, który może pozbawić ich wszystkiego. Domy, które po-
budowali, gdy przybyli do tego spalonego miasta, ich warsz-
taty, kramy, prace – to wszystko zostanie im odebrane, jeśli 
uparcie trzymać się będą swoich przekonań, swoich rytuałów 
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i zwyczajów. Tylko rezygnacja z przeszłości mogła dać im przy-
szłość. Tylko uznanie, że Syn Maryi jest tym, na którego czekali 
od tysięcy lat. Jahwe nie dotrzymał obietnicy, którą złożył swo-
jemu ludowi. Dlaczego więc Jego lud miał pozostać Mu wierny?

Oczyma wyobraźni Abiasz widział siebie jako drugiego 
Jakuba, który walczył będzie z  Bogiem i  Go zwycięży. Szybko 
poniósł jednak porażkę. Wszyscy z oburzeniem reagowali, gdy 
proponował im jedyne możliwe wyjście, gdy przekonywał,  
że Jeszua równie dobrze może być Mesjaszem, o  którego mo-
dlą się co rano. Niektórzy w oburzeniu rozdzierali swoje szaty, 
większość zaczęła go unikać. Abiasz nie mógł uratować nikogo, 
bo nie był w stanie zrozumieć, czemu jego rodzina i przyjaciele 
oddają całe swoje życie za garść legend – tak prawdziwych jak 
dibuk, który był teraz razem z nim w jednej izbie. Spojrzał raz 
jeszcze na napis, który pojawił się z niczego. Przed istotą, którą 
go wykonała, ocalić mógł jedynie rabin, odprawiając egzorcy-
zmy i  przeprowadzając tikun. A  ostatni rabin wyjechał z  mia-
sta w roku Pańskim tysiąc pięćset dziesiątym, wraz ze wszyst-
kimi Żydami. Obecna sytuacja Alberta nie przedstawiała się  
więc najlepiej.

– Czego ode mnie chcesz? – Ledwie Albert zadał to pytanie, 
na mące zaczęły ukazywać się litery. Tym razem było ich więcej. 
Napis ciągnął się aż od początku stołu.

Gdy Albert odczytał pierwsze słowa, poczuł niewyobrażal-
ny ciężar. Całe życie lęk wisiał nad nim jak damoklesowy miecz. 
Całe życie – to, które istnieje naprawdę – zastanawiał się, czy 
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postąpił właściwie. Nawet gdy wydawało mu się, iż zepchnął  
to poczucie w  głębiny swojej podświadomości, nieraz wypły-
wało na wierzch, budząc paniczny strach przed karą, która  
na niego czeka. Teraz ten lęk przybierał realne kształty. Spojrzał 
raz jeszcze na ślady na mące, układające się w słowa Mane i tekel. 
Niewidzialna dłoń nie przestawała pisać, a  on wiedział już,  
jakie będzie ostatnie słowo – fares.

Były to słowa, które znał każdy bogobojny żyd. Słowa, któ-
re dwa tysiące lat temu niewidzialna istota napisała na ścianie 
pałacu babilońskiego księcia Baltazara podczas obrazoburczej 
uroczystości. Władca, który zakpił z  Jahwe, urządzając ucztę  
na naczyniach zrabowanych z Jerozolimskiej Świątyni, zapłacił 
za to życiem tego samego dnia, a tekst na ścianie był zapowie-
dzią jego końca.

Mane, tekel, fares – „Policzono, zważono, rozdzielono”.
 A teraz niewidzialna istota napisała te słowa w mące, w jego 

własnym domu. Czy przyszła kolej Alberta? Czy policzono 
wszystkie jego uczynki? Czy zważono go na wadze i okazał się 
zbyt lekki? A  teraz czeka go śmierć i  wszystko, co zbudował, 
trafi w ręce innych? Rzeczywiście nikogo nie ocalił. Nawet sie-
bie. Gdy wydano wyrok śmierci na żydów oskarżonych o zbez-
czeszczenie hostii, dwaj z  nich postanowili przyjąć chrzest 
i zerwać z wiarą Abrahama, Izaaka i Jakuba. Pozostałych trzy-
dziestu sześciu spalono żywcem dziewiętnastego lipca roku 
Pańskiego tysiąc pięćset dziesiątego. Dwóm nowo nawróconym 
chrześcijanom okazano zaś łaskę – ścięto im głowy toporem. 
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Pomysł Abiasza na ocalenie siebie i  swojej rodziny poprzez 
chrzest mocno stracił na atrakcyjności. Nie docierało do nich,  
że tamci byli zbrodniarzami, że musieli ponieść karę, ale dla 
nich samych nadal jest nadzieja. To ostatecznie pogrzeba-
ło nadzieje Abiasza na to, że uda mu się przekonać bliskich  
do konwersji.

Gdy przyjął chrzest, stracił ojca i matkę. Jego rodzina prze-
stała z  nim rozmawiać. Stał się dla nich martwy za życia. 
Nie trwało to długo, gdyż pewnego słonecznego dnia, zaraz  
po wydaniu edyktu o tym, że wszyscy żydzi mają opuścić tereny 
Marchii Brandenburskiej, jego rodzice, siostry i bracia ustawili 
się w tłumie, który kierował się do bram miasta. Na wozy zała-
dowali dobytek swojego życia i, nie oglądając się za siebie, ru-
szyli na przód. Po obu stronach tego smutnego orszaku ustawili 
się mieszkańcy Landsberga. Wśród nich stał Albert. Patrzył, jak 
wraz z  tymi ciemnymi chałatami, pejsami i  kapeluszami zni-
ka jego poprzednie życie. W powietrzu panował bezruch, a nad 
miastem zawisła głucha cisza. O  dziwo, nikt nie złorzeczył, 
nikt nie świętował pozbycia się żydów. Miało się raczej wraże-
nie powszechnej żałoby wywołanej faktem, że oto znikają nasi 
żydzi. W tej ciszy szczególnie wybrzmiewały głosy samych wy-
pędzonych. Jakże słodko brzmiał język, którego Abiasz uczył 
się od dziecięcości, a  którego Albert miał już nigdy nie usły-
szeć. W  tym ciemnym tłumie wyłowił obraz swoich rodziców. 
Szli razem, trzymając się za ręce. Za nimi podążali jego bracia 
i siostry, którzy trzymali z kolei mniejsze dzieci. W tej wielkiej 
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ciżbie gapiów nie mogli go zauważyć, ale mimo to w pewnym 
momencie jego matka odwróciła głowę i  spojrzała wprost  
na niego. Nie wiedział, jakim cudem, ale wyczuła jego obecność. 
Jej oczy wyrażały bezbrzeżny smutek. I mówiły mu, że nikogo 
nie ocalił. Że nie ocalił nawet samego siebie.

Tego dnia Landsberg stał się judenrein. Przez jakiś czas serce 
pękało mu na widok gojów kąpiących się w  ich rytualnej my-
kwie, stojącej u  bram miasta. Aż Albert sam postanowił udać 
się do łaźni miejskiej, na którą chrześcijanie zamienili budy-
nek mykwy. Zanurzył się po czubek głowy i  miał wrażenie,  
że wraz z kurzem i brudem zmywa z siebie swoje poprzednie 
życie. Wstrzymał oddech na tak długo, jak pozwalały mu płu-
ca, i  gdy w  końcu wynurzył się na powierzchnię, nie było już 
śladu Abiasza. Do dnia, w którym dibuk nie napisał tego mar-
twego imienia w mące. A teraz, niczym posłaniec Jahwe, ogłosił  
na niego wyrok. Trudno było nie nazwać tego sprawiedliwością. 
Nim spotka go kara, postanowił zadać jeszcze ostatnie pyta-
nie. Pytanie, które zadaje rabin podczas egzorcyzmów, by duch 
opuścił opętane ciało przez mały palec u nogi.

– Jak ci na imię? – W odpowiedzi niewidzialna dłoń zaczę-
ła pisać w  mące. Litera po literze. Trzy znaki. A  potem Albert 
usłyszał skrzypienie podłogi. Coraz bliżej i  bliżej. Cofnął się,  
aż dotarł do ściany, o którą oparł się plecami. Miarowe skrzy-
pienie podłogowych desek nie ustawało. W  pewnym momen-
cie, w grubszej warstwie mąki, która znalazła się na podłodze,  
pojawił się ślad stopy. 
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– Nie! Nie! Zostaw mnie! – Albertowi puściły nerwy,  
ale krzyk zdawał się odnosić skutek. Gdy skrzypienie ustało  
na wyciągnięcie ręki od niego, spojrzał jeszcze na napis w mące.  
Na imię dibuka, który za moment przejmie jego ciało jak wła-
sne, jak ubranie. Imię wypisane w  mące nic mu nie mówiło. 
Imię kobiety – Chaja.

 Chaja mijała właśnie, po raz drugi tego dnia, Kościół 
Mariacki górujący nad landsberskim rynkiem. Spojrzała  
na otwory wydłubane w południowej ścianie świątyni i pomy-
ślała, że to przerażające, iż wystarczyło niecałe dwieście lat, by 
ludzie zapomnieli ich pochodzenia. O  jej istnieniu zapomnia-
no jeszcze szybciej. A przecież gdy żyła, pozdrawiali ją wszyscy 
miejscy kupcy. Pamięć ludzka to bardzo nietrwała forma nie-
śmiertelności. Może szybkie zapomnienie to reakcja obronna 
tego miasta? Nie odeszła w pokoju. Pijany motłoch zlinczował 
ją pod miejską bramą. Ludzie byli zmęczeni i  rozgoryczeni 
czarną śmiercią, która nawiedziła Landsberg. A  wino i  piwo 
płynące w  ich żyłach nie pomagało. Potrzebowali kozła ofiar-
nego, którym się stała. Wzięła na siebie winy wszystkich ży-
dów oskarżanych o  wywołanie zarazy. Wzięła na siebie winy 
wszystkich i oddała za nich życie, mimo że oni sami odrzucili 
ją lata temu. Teraz też ją pozdrawiali, gdy szła rynkiem. A wła-
ściwie jego, bo byli przekonani, że oto mija ich piekarz Albert. 
Chaja nie odpowiadała jednak na pozdrowienia, nie miała  
na to czasu.
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Niemalże tą samą drogą, trzy pokolenia temu, jej rodzice 
nieśli jej ciało do rabina, który odmówił obrzędowego pochów-
ku. Jej ojciec wraz z matką samotnie nieśli więc ciało w drugą 
stronę, w stronę Wepritz, aby pochować je pod murami kirkutu. 
Bo ciało, zgodnie z przepisami żydowskiego prawa, należy po-
chować tego samego dnia. Czasu nie zostało wiele.

Szła więc Chaja tą samą drogą, którą niesiono ją do pochów-
ku, a ludzie wyciągali do niej ręce, machali i życzyli jej dobrego 
dnia. W  dniu jej pogrzebu ludzie stawali w  pewnej odległości 
i przypatrywali się temu smutnemu konduktowi zmierzające-
mu na cmentarz. Jej ojciec trzymał jej smukłe ciało w  ramio-
nach. Matka szła obok, podtrzymując jej głowę. Ludzie już nie 
złorzeczyli, nie rzucali oskarżeń ani przekleństw. Czy wytrzeź-
wiały im głowy, czy też z szacunku dla żałoby, która w czasach 
zarazy była każdemu aż nadto bliska. W  pewnym momencie 
starcze ramiona ojca zawiodły i upadł na kolana, starając się nie 
upuścić ciała. Z tłumu wyrwała się grupa trzech mężczyzn, któ-
rzy podbiegli, by pomóc. Zaoferowali, że poniosą ciało. Ojciec 
Chai nie wiedział, że byli to ci sami mężczyźni, którzy zaled-
wie kilka godzin temu kopali bezbronną, nazywając ją źródłem 
wszystkich nieszczęść. Mężczyzna, który teraz podtrzymywał 
jej głowę, był tym, który najgłośniej nawoływał do linczu.

Co jakiś czas mężczyźni zmieniali się, dołączały do nich 
kobiety, i w ten sposób Landsberczycy starali się jakoby odku-
pić swoją winę. Nikogo nie dziwiło, że niosą na cmentarz ciało 
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zmarłej bez jakiejkolwiek trumny. Zgodnie z zapisem: „Z prochu 
powstałeś i w proch się obrócisz”, ciało powinno być pochowane 
w taki sposób, by nie utrudniać pełnego zespolenia z ziemią, dla-
tego żydzi przez setki lat chowani byli bez trumien. Nieśli więc 
zbrodniarze swoją ofiarę na własnych ramionach nieświadomi 
tego, że w ten sposób wydają na siebie wyrok. Chaja rzeczywi-
ście była chora. W jej ciele zalęgła się zaraza. Szlakiem, którym 
podążał kondukt, już za kilka dni powymierają ludzie. Wszyscy, 
którzy niosą jej ciało, szybko pożegnają się z własnym życiem. 
Zbrodnia popełniona pod miejską bramą zostanie pomszczo-
na przez Chaję zza grobu. Jedyny mężczyzna, który był obecny 
podczas jej śmierci, i którego nie spotkała kara, był kupcem. Miał  
na imię Gustav i  był dobrym człowiekiem. Stanął w  jej obro-
nie, zakrywając ją własnym ciałem. Tak, kochała go i wiedziała,  
że ona też nie była mu obojętna. Spletli się nieraz w miłosnym 
uścisku, ale wspólne życie nie było im pisane. Po jej śmierci roz-
paczał, aż w końcu związał się z inną kobietą – chrześcijanką, jak 
być powinno – która urodziła mu dzieci, i wtedy prawie o niej 
zapomniał. Jego dzieci doczekały się własnych dzieci, a ich dzie-
ci – swoich. Teraz zmierzała do domu prawnuka Gustava, aby 
ocalić jego żonę. W  ten sposób odpłaci mu się za dobro, które 
dla niej uczynił. Tak też snują się niewidzialne nici naszego ży-
cia. Choć racjonalne umysły nie chcą w to uwierzyć, to każde zło 
zostaje w końcu ukarane, a każdy akt dobroci – wynagrodzony.

Chaja zapukała do drzwi. Przez długi czas nikt nie otwierał, 
więc zapukała znowu.
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 Jonas usłyszał pukanie do drzwi. Nie spodziewał się ni-
kogo i  w  pierwszym odruchu je zignorował. Pukanie jednak  
stawało się coraz bardziej natarczywe.

– Nikogo tu nie ma! – wykrzyknął w stronę drzwi, ale puka-
jący z jakiegoś powodu w to nie uwierzył. Zrezygnowany Jonas 
podszedł do drzwi, westchnął głęboko i otworzył je, gotów urzą-
dzić piekło temu, kto za nimi stał. Zanim jednak zdążył wypo-
wiedzieć pierwsze słowo, nieznajomy zaczął już mówić.

– Wiem, jak uratować twoją żonę. – Jonas nie był pewien, czy 
większy szok wywołały w  nim słowa przybysza, czy też fakt,  
że wypowiedział je mężczyzna, ale głosem należącym  
do kobiety. Tajemniczy gość wykorzystał tę chwilę konster-
nacji i  przemknął obok Jonasa do wnętrza izby. Jonas poczuł 
intensywny zapach miodu, który wypełnił pomieszczenie. 
Nieznajomy stanął pośrodku pokoju, wpatrując się intensywnie 
w Klarę.

– A  wiesz też, jak wskrzeszać zmarłych? – Pytanie Jonasa 
zawisło w powietrzu. Dziwny mężczyzna nadal wpatrywał się 
w Klarę bez słowa. Była blada, a jej skóra zdawała się być prze-
zroczysta. Jej pierś nie unosiła się w rytm oddechu. – Skoro nie, 
daj mi odejść wraz z nią – dodał Jonas i położył głowę na ciężar-
nym brzuchu ukochanej. Widok przyprawiał o  ciarki. Śmierć 
i nowe życie na jednym obrazku.

  – Nie możesz odejść. – Głos nieznajomego był ledwie sły-
szalny, jak gdyby dobiegał z bardzo daleka, ale był to zdecydo-
wanie głos kobiety. – Nie możesz odejść – powtórzył z naciskiem 
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i  położył dłoń, najpierw na głowie Jonasa, a  później na brzu-
chu kobiety. Nie odczuł w jej wnętrzu żadnego ruchu, żadnego  
życia. Klary już tutaj nie było. Dziecka również.

– Możesz uratować wszystkich. – Ostatnie zdanie wypowie-
dział, wpatrując się w Jonasa.

– Jeśli nie mogę uratować jej, to niech ten świat spłonie. 
Będę pierwszym, który podłoży ogień. Niech zaraza pochłonie  
to miasto. Niech zabierze starców, kobiety i dzieci. Niech osiero-
ci niemowlęta i odbierze życie mężczyznom w sile wieku. Niech 
strąci z piedestału królów, margrabiów i wójtów. Niech umierają 
na polach chamy, a kupcy niech zatruwają swoje towary ostat-
nim oddechem. Niech ich wszystkich… – Mężczyzna przerwał, 
padł na kolana i zaczął szlochać. – Tak bardzo ją kocham… Tak 
bardzo… To miała być córeczka. Klara spała na prawym boku, 
unikała mięsa. Mieliśmy mieć córkę. Tak się cieszyła. – Płacz 
mężczyzny przeszedł w przeraźliwe wycie.

Chaja uklękła obok mężczyzny i mocno przytuliła go do sie-
bie, kładąc jego głowę na swoim ramieniu. Jonas nie przestawał 
szlochać. Trzymając go w objęciach, opowiedziała mu o wszyst-
kim – o mężczyźnie, którego kochała, a który był jego pradziad-
kiem; o jego przekleństwie, które przeszło na jego syna, a po-
tem na syna jego syna. I tak jak nieszczęsny Gustav, tak Jonas 
– będąc z dwóch dusz zrodzony, a jedna z nich nie jest ludzka 
– może uratować wszystkich przed zarazą, swoje życie poświę-
cając. Dlatego tak ważne jest, by żył nadal. I by wiedział o tym, 
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czemu on sam nie zapadł na angielską chorobę, która dosięgła 
jego żony.

Powiedziała mu o wszystkim, a mimo to Jonas nie bardziej 
był skłonny żyć dalej niż przedtem. Nie interesowało go rato-
wanie świata. Nie miał tutaj niczego, co trzymałoby go na lands-
berskim łez padole, pod cieniem wieży Mariackiego Kościoła. 
Chaja była już skłonna się poddać i pozwolić, by tajemnica rodu 
Jonasa trafiła do ziemi wraz z jego ciałem. Ale wtedy przyszła 
jej do głowy nowa myśl. Myśl tak zdumiewająca, że wystraszyła 
się samego faktu, iż zdolna była ją pomyśleć. Nie było jednak 
innego wyjścia, a ona musiała się spieszyć.

– Wstań – powiedziała do mężczyzny, który posłusznie pod-
niósł się, bez życia jak drewniana marionetka. – Idź szybko 
po akuszerkę, która mieszka zaraz za targiem rybnym. Zwą  
ją Gertruda. Potrafi dziecko wydobyć nawet po śmierci matki.

Jonas spojrzał na tego dziwnego mężczyznę, przemawiające-
go kobiecym głosem, jak gdyby nie był już pewien, który z nich 
postradał zmysły.

– Dziś urodzi ci się córka. Będziesz dbał o nią, bo nie będzie 
miała nikogo innego na świecie. Będziesz żył dla niej, jeśli dla 
siebie samego nie jesteś w stanie. Idź! – Chaja odepchnęła męż-
czyznę w stronę drzwi, a sama zbliżyła się do łoża zmarłej.

– Jesteś aniołem? – zapytał zdumiony Jonas.
– Idź! – Pośpieszyła mężczyznę i  dodała: – Córce dasz  

na imię Chaja.
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 Gdy Jonas wybiegł z izby, Chaja położyła dłoń na brzu-
chu Klary. Dziecka już tam nie było, pozostało tylko jego ciało. 
Ciało matki było chore i  Chaja nie mogłaby zwalczyć tej cho-
roby. Nie była jak Jonas. Jednak ciało dziecka nie było chore. 
Można przelać w nie duszę jak w puste naczynie.

– Jeśli istniejesz, wybacz mi – powiedziała i mocno zacisnę-
ła powieki, a  potem nic już nie widziała ani nie słyszała. Była  
tylko ciemność.

Gdy Jonas wrócił do izby wraz z akuszerką, mężczyzna, któ-
rego tam zastał, nie pamiętał, aby kiedykolwiek z nim rozma-
wiał. A  już na pewno nie opowiadał mu dziwacznych historii 
o jego pradziadku i wiszącej nad jego rodem klątwie. Nie wie-
dział, skąd wziął się w  domu Jonasa, powtarzał, że jest tylko 
zwyczajnym piekarzem i czym prędzej wybiegł, bo czuł się nie-
swojo w tym dziwnym miejscu, w którym ocknął się obok ciała 
zmarłej kobiety.

Wychodząc, wygrażał się jeszcze, że nie puści tego płazem, 
jeśli ktoś będzie opowiadał podłe plotki o  nim, bogobojnym 
chrześcijaninie, albo jeśli, nie daj Bóg, zachoruje na angielską 
chorobę. Gdy tylko zniknął, kobieta od razu zabrała się do dzie-
ła. Jonas przypatrywał się, jak kobieta otwiera brzuch Klary  
i, mimo jej przekleństw, nie chciał opuścić pomieszczenia. 
Był zdumiony, że mimo zarazy kobieta zgodziła się mu po-
móc. Gdy akuszerka wyciągnęła ciało jego córki, wstrzymał  
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oddech. Dziewczynka była sina i nie poruszała się. Wystarczył 
jednak jeden wprawny klaps akuszerki, aby dziecko zaczęło  
płakać wniebogłosy. 

Dwunastego maja roku Pańskiego tysiąc pięćset dwudzies- 
tego ósmego na świat przyszła Chaja.
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Rozdział III
Słowa, których nie należy wymawiać

11 sierpnia 1566 r. – Dżuma

Wella siedziała na brzegu, wpatrując się w  spokojny nurt 
rzeki. Letnie słońce odbijało się od wód Warty, skrząc się zło-
tymi iskierkami. Na drugim brzegu pięły się dumnie mury 
miasta, z którego zaledwie rok wcześniej ją wygnano. Kobieta 
jednak nie patrzyła na miasto, ale pochylając głowę, rysowała 
coś w piasku patykiem, powtarzając słowa, których nie należy 
wymawiać. Rzeka płynęła leniwie, a delikatny wiatr nie mącił 
lustra wody. Tylko od czasu do czasu coś przepłynęło tuż obok 
stóp Welli, odwracając jej uwagę od rysunków na piasku.

Tym razem jej wzrok przykuła nagła zmiana barwy rzeki. 
Jasnoniebieska tafla wody nieoczekiwanie nabrała purpuro-
wego odcienia. Przez moment korytem Warty płynęła rzeka 
krwi. Wella wpatrywała się w  ten nagły cud przemiany wody 
w krew. Pomyślała, że jedna z miejskich rzeźni musiała wrzu-
cić do rzeki juchę ubitych zwierząt, zawartość ich żołądków  
i to wszystko, co pozostawało z przerobu mięsa. Czyniono tak 
naturalnie każdej nocy, gdyż jak inaczej pozbywać się miejskich 
nieczystości, jeśli nie poprzez wrzucenie ich do rzeki, ale tym 
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razem rzeka krwi spłynęła z miasta w samym środku pięknego 
dnia, a  to już zdecydowanie nie było normalne. Niewiele jed-
nak było normalności w  tych dniach. Jakby na potwierdzenie 
tych myśli w ślad za purpurowymi plamami leniwym nurtem 
płynąć zaczęły ciała. Nie były to jednak krowy czy świnie. Wella 
nie patrzyła na fragmenty zwierzęcych kiszek, odciętych ko-
pyt, usuniętych rogów i  innych niejadalnych odpadków. Było  
to coś dużo bardziej nieoczekiwanego – ludzie. Ciała unosiły się 
na powierzchni wody, twarzami w dół, nie pozostawiając złu-
dzeń co do swojego stanu. Co najmniej trzy truchła nieśpiesz-
nie sunęły na wyciągnięcie ręki od brzegu. Gdyby ktoś chciał,  
mógłby z łatwością wyłowić je z wody.

Wella uśmiechnęła się nieznacznie i  powróciła do rysowa-
nia znaków na piasku. Wszystko wyglądało cudownie tego 
lata. Rozmyślania przerwał jej odgłos zbliżających się kroków. 
Przez zarośla dostrzegła sylwetki dwóch osób. Spięła się i go-
towa była uciec, jeśli okaże się, że to nieznajomi. Sztukę ukry-
wania się i ucieczki opanowała nie gorzej od dzikich zwierząt. 
Jej ziemianka, ukryta wśród nadwarciańskich błoni, była nie  
do odnalezienia, jeśli nie wiedziało się, gdzie szukać. Gdy  
nadchodzące postacie wyszły zza krzewów, odetchnęła z ulgą.

– Spóźniłaś się, Chaju. Słońce wisi już wysoko nad głową.  
– W głosie Welli słychać było przyganę.

– Wybacz, musiałam się upewnić, że nikt za nami nie podąża. 
Stary Jonas  jest coraz bardziej podejrzliwy co do tych spacerów 
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z  Albertą. – Chaja wskazała na małą dziewczynkę, która cho-
wała się za jej plecami. Na widok dziecka Wella rozpromie-
niła się i  przykucnęła, by jej twarz znalazła się na wysokości  
twarzy dziewczynki.

– Witaj, kochanie, tęskniłaś za mną? Ja za tobą bardzo.  
– Dziewczynka jeszcze mocniej przytuliła się do pleców Chai, 
chowając się przed wzrokiem Welli. Wella poczuła, jak w  tym 
momencie pęka jej serce.

– Mała jest trochę przestraszona. W  mieście dzieją się 
straszne rzeczy. Zaraza zbiera ogromne żniwo. Ludzie umie-
rają w mękach. Ofiar są już setki, a odkąd zmarł grabarz, cia-
ła leżą na ulicach. Podobno niektórzy pozbywają się zmarłych, 
wyrzucając ciała do rzeki, ale nie daję temu wiary. Nowemu 
grabarzowi rajcy miejscy zaproponowali dwa srebrne grosze  
od pochówku i co dwa tygodnie dodatkowo jeden talar, byle tyl-
ko zaprowadzić porządek. Najstraszniejsze jest to, że umierają 
młodzi, w sile wieku. Mnie, jak wiesz, nic nie grozi. Klątwa, któ-
ra ciąży nad rodem Jonasa, przeszła teraz na mnie, jego córkę. 
Boję się jednak o Albertę. Nie jest z mojej krwi. Poza tym nawet 
jeśli choroba jej nie dosięgnie, ludzie zaczynają zachowywać 
się coraz bardziej nieprzewidywalnie. Ta zaraza przypomina  
tę, która dosięgła nasze miasto wieki temu. Wtedy gdy umar-
łam po raz pierwszy. Byłam chora, ale to nie choroba mnie za-
brała. Ludzie okazali się gorsi od zarazy. Teraz też zaczynają  
opowiadać okropne rzeczy. 
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– Jakie rzeczy? – zainteresowała się Wella.
– Najróżniejsze głupstwa. Można byłoby ich nie słuchać, 

gdyby nie to, że wierzy w  nie coraz więcej ludzi. A  głupota, 
zwielokrotniona przez tysiące, jest śmiertelnie niebezpieczna. 
Niektórzy jak zawsze oskarżają o wszystko żydów. 

– Przecież w  Landsbergu od dawna nie ma żydów  
– zauważyła Wella.

– A  ludzie głoszą, że to oni sprowadzili zarazę, by wytępić 
chrześcijańskich piekarzy, sprzedawców, finansjerów. Aby  
na ich miejsce Margrabia na powrót sprowadził żydów.  
To mrzonki, niezbyt znaczące, bo jak sama zauważyłaś, nie 
ma już w mieście żydów, na których mogłaby skupić się ta nie-
nawiść. Są jednak gorsze i  dużo bardziej niebezpieczne plot-
ki. Coraz więcej mieszkańców zaczyna rozgłaszać, że nie ma 
żadnej zarazy. Że to wszystko kłamstwo, a ci, którzy umierają, 
i  tak by umarli na różne choroby, lub że to sami medycy roz-
siewają pogłoski o  zarazie i  zabijają pacjentów, co by wzmóc 
panikę, podnosić opłaty i  wywierać naciski na Radę Miejską 
i Burmistrza. Ciała na ulicach to dla nich nie dowód zarazy, ale 
spisku władz i  medyków, którzy chcą w  ten sposób wywołać  
histerię i kontrolować każdy aspekt życia mieszkańców. 

– Przecież to nonsens! – Wella nie mogła uwierzyć w  to,  
co słyszała.

– Oczywiście, że tak, ale w efekcie wielu przestaje zakrywać 
twarz i unikać tłumów. Zaledwie tydzień temu grupa kilkudzie-
sięciu młodych ludzi zorganizowała w centrum huczną zabawę, 
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nie bacząc na zakazy wprowadzone przez władze. Wystarczy 
jeden chory, by jego śmiercionośne miazmaty naznaczyły cały 
tłum, a oni zabiorą je ze sobą do domostw i swoich rodzin. Przez 
takich jak oni całe miasto spowite jest morowym powietrzem. 
I nikt nie wie, jak to się zaczęło. Najpierw zmarł mistrz złotni-
czy, Simon. Ale skąd u niego wzięła się choroba? Przez miesią-
ce przed zachorowaniem nie opuszczał miasta. Czy to morowe 
powietrze przybyło tutaj wraz z chmurami znad innego miasta, 
gdzie też panuje choroba? Niektórzy uważają, że choroba wy-
kluwa się z brudu, inni, że to boska kara. Ale dlaczego choro-
waliby ci, którzy mieli kontakt z innymi chorymi? Część oskar-
ża o  wszystko zwierzęta, na przykład plagę szczurów. Mądra 
Wello, czy ty wiesz skąd wzięła się w mieście zaraza?

– Ja ją sprowadziłam. – Wella wpatrywała się uważnie w oczy 
Chai, ciekawa jej reakcji. Chaja nie mogła wydusić z  siebie 
słowa, więc tylko stała z  szeroko otwartymi ustami i  oczami  
pełnymi niedowierzania. 

– Wiedźmy robią takie rzeczy. A  ja jestem wiedźmą, praw-
da? Zanim cokolwiek powiesz, zanim mnie ocenisz, wysłu-
chaj mojej historii. Wydaje ci się, że ją znasz, ale wiesz tylko to,  
co mówili ludzie. Nie masz pojęcia, czego doświadczyłam przez 
ostatnie dwa lata. Wysłuchaj mnie, a  potem wydasz na mnie 
wyrok, tak jak zrobili mieszkańcy tego miasta. Być może jednak 
uznasz mój czyn za usprawiedliwiony. Usiądźmy przy brzegu, 
to potrwa chwilę. Alberto, dziecko, idź pobawić się na piasku, 
ale nie odchodź daleko. Nie bój się, muszę tylko porozmawiać 
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z Chają. Właśnie tak, zawołamy cię, gdy skończymy. A ty, Chaju, 
posłuchaj uważnie mojej historii. Jesteś pierwszą osobą, któ-
ra ją usłyszy. Wszystko zaczęło się latem tysiąc pięćset sześć-
dziesiątego czwartego roku, od zepsucia się piwa w gorzelniach 
Friesena i  Reinickena. Zdarzają się nieudane warzenia, więc 
wydawało się, że to nieznaczący incydent, ale już w  sobotę  
po świętym Wawrzyńcu trafiłam do lochu w piwnicach Ratusza. 
Dlaczego ja? Też zadawałam sobie to pytanie. Sobie i  tym, 
którzy mnie uwięzili, ale nikt nawet nie zważał na moje py-
tania i  prośby. Miałam wrażenie, że od tego momentu stałam 
się tylko przedmiotem w  ich rękach. Jakby przestali widzieć  
we mnie człowieka, tak że nawet nie słyszeli mojego głosu. Jak 
wtedy, kiedy pies szczeka albo muczy krowa i nikt nie zwraca  
na to uwagi. Nie dostałam wody ani nic do zjedzenia i nocą, gdy 
nikt nie reagował na moje krzyki, sama zaczęłam tracić wiarę 
w  to, że słychać mój głos. Już po jednym dniu w  lochu zaczę-
łam wątpić w to, że potrafię mówić w języku moich oprawców. 
Długo nie byłam sama. Nazajutrz do cel obok mojej trafiły bied-
na Boggischowa i  wdowa Schumannowa. Krzycząc do siebie 
przez ściany, ustaliłyśmy, że żadna z  nas nie zna przyczyny 
aresztowania. Schumannowa zauważyła jedynie, że całe mia-
sto huczy od rana o tym, że popsuło się piwo w warzelni Valtina 
Friese’a. Ale co my miałyśmy z  tym wspólnego? Niewiedza 
tylko pogłębiała nasz niepokój, ale miałyśmy pewność, że to 
wszystko okropne nieporozumienie, które szybko się wyjaśni. 
Tego wieczoru dostałyśmy wodę i chleb. Odwiedził nas również 
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pastor, który jednak nie wszedł do cel i nie rozmawiał z nami, 
a  jedynie przypatrywał się nam badawczo. Nie odpowiadał  
na nasze pytania ani nie dawał po sobie poznać, że choćby ro-
zumie, co mówimy. Zdawało się, że jesteśmy dla niego niczym 
jakieś egzotyczne stworzenia w  klatce. Dopiero kiedy padłam 
na kolana i wykrzyczałam, że jestem brzemienna, spojrzał mi 
w oczy i rzucił: „Księga Wyjścia, rozdział dwudziesty drugi, wer-
set siedemnasty”, po czym wyszedł, a ja zrozumiałam, że umrę 
tutaj. Że żadna z nas nie wyjdzie z tego lochu żywa, ale ja muszę 
zrobić wszystko, by ocalić moje dziecko. Następnego dnia wzię-
to mnie na tortury. Najpierw rozebrano mnie do naga i polano 
lodowatą wodą. Nadal nikt nie reagował na moje słowa. Po tej 
„kąpieli” pomocnicy kata zaczęli szukać na moim ciele szatań-
skich znamion, podczas gdy ja trzęsłam się z zimna. Triumfalnie 
ogłosili, że znaleźli diabelski znak. Pieprzyk na mojej lewej ło-
patce. Mam go odkąd pamiętam, ale kto mógł o tym poświad-
czyć? Mojego męża nie widziałam od trzech dni i  zdaje się,  
że pracownicy magistratu nie dopuszczali go do mnie. Pieprzyk 
stał się więc jednym z dowodów przeciwko mnie. Według mo-
ich oprawców to nic innego jak szatańska brodawka, którą 
karmiłam własną krwią samego diabła. Potem trafiłam przed 
oblicze kata. Uroczy człowiek. Wielu wydaje się, że kat to osi-
łek bez szczypty rozumu i empatii, bo jak inaczej mógłby robić 
to, co robi. Nie zauważają tego, że właśnie po to, aby móc robić  
to, co robi, potrzebna mu jest dogłębna znajomość ludzkiej 
natury. I  że jest on urzędnikiem miejskim, a  nie zwykłym 
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prostakiem. To właśnie on, pierwszy człowiek od trzech dni, 
zwrócił się do mnie jak do istoty ludzkiej.

– Pani Walpurgio Trepp, jesteś pani oskarżona o  czarow-
nictwo i  spiskowanie celem zniszczenia brzeczki z  chmielem 
w  kotle warzelnym w  zakładach Valtina Friese’a  i  Christopha 
Reinickego. Wymienieni panowie ponieśli z tego tytułu znaczą-
cy uszczerbek na mieniu. Zważywszy na fakt, że od przywileju 
warzenia piwa odprowadzali oni akcyzę, pani niecne działa-
nia należy uznać również za działanie na szkodę miasta. Karą  
za psucie piwa jest grzywna. Karą za czarownictwo jest śmierć 
na stosie. Proszę usiąść, pani Treppowa, rozgościć się. W misce 
jest chleb i fasola, a w kubku woda.

Mój kat wykonał szeroki gest rękoma, jak gdybyśmy mie-
li odtąd dzielić razem to przestronne pomieszczenie niczym 
małżeństwo lub para znajomych. Przez cały czas w ręku trzy-
mał niewielki metalowy przedmiot, który pocierał w dłoniach 
jak talizman. Gdy rzuciłam się na jedzenie, podjął na powrót 
swoją wypowiedź.

– Droga pani. Sytuacja jest dla was wielce niefortunna. Otóż 
niemało ludzi widziało was, jak spiskujecie przy miejskiej stud-
ni. Są gotowi poświadczyć, że para się pani czarownictwem, 
a  spapranie piwa to zaledwie jedno z  waszych przewinień. 
Pójdziecie w  ogień, a  do tego czasu będę zmuszony wykorzy-
stać moje zawodowe umiejętności, aby wyciągnąć z was infor-
macje o  tym, kto jeszcze jest zamieszany w  diabelski spisek. 
Szatan przybył do Landsberga pod postacią kozła, a dotychczas 
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cnotliwe niewiasty oddały mu się na górkach za miastem. 
Niektóre, jak wy pani Treppowa, noszą wręcz w  swoim łonie 
diabelskie nasienie. Spłoniecie na stosie, ale możesz pani skró-
cić swoje cierpienia. Powiesz mi wszystko, co wiesz o czarow-
nicach i czarownikach, którzy ukrywają się w naszym mieście, 
a  obiecuję, że podłożę na stos wilgotne drewno. Udusisz się  
od dymu, zanim dosięgną cię płomienie. Wiem, co to chrześci-
jańskie miłosierdzie, pani. 

– Kiedy ja nic nie wiem. O żadnych czarach. To  szaleństwo! 
Pomyłka! 

– Widzę, że nie jest pani skłonna do rozmowy, pani Treppowa. 
Zaczniemy więc łagodnie, by pamięć odświeżyć, bo z zawodo-
wego doświadczenia wiem, że pamięć ludzka jest bardzo słaba. 
Mam ja jednak tutaj mnóstwo narzędzi, które pozwalają wydo-
być najbardziej nikłe wspomnienia. Pomogę pani. Na przykład 
tutaj, w swoich dłoniach, trzymam zgniatacz kciuków. Bardzo 
proste w  obsłudze, a  niebywale pomocne urządzenie. Wielu 
odzyskało pamięć po zaledwie kilku chwilach z  tym maleń-
stwem. Proszę spojrzeć, to tylko dwie metalowe płytki o pofał-
dowanej powierzchni. Łączy je ta niewielka śruba, którą mogę 
dowolnie przykręcać. Pomiędzy te płytki włożymy kciuki sza-
nownej pani. Kiedy zacznę skręcać śrubkę, zgnieciemy pani 
palce razem z kośćmi, a brakujące wspomnienia same wskoczą 
na właściwe miejsce. Proste i skuteczne. Prawda, że genialne? 
W pewnym momencie słychać, jak małe kości paliczków pękają 
niczym kukurydza rzucona w ogień. Nie w tym samym czasie, 
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o dziwo, mimo że nacisk jest ten sam. Najpierw słychać jedno 
chrupnięcie, a dopiero po jakimś czasie drugie. Zastanawiające, 
prawda? Jeszcze nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Z mojego do-
świadczenia wynika, że kość lewego kciuka jest wytrzymalsza 
od prawego. Prowadzę szczegółowe zapiski i  próbuję różnych 
metod dokręcenia śruby, aby potwierdzić swoje przypusz-
czenia. Metodycznie i  drobiazgowo, aby zdobyć wiedzę, która 
przyda się innym. Możemy jednak dać sobie z  tym na dzisiaj 
spokój. Wystarczy, że odpowie pani na moje pytania.

– Jakie pytania? – Nie mogłam oderwać wzroku od ustroj-
stwa trzymanego przez kata.

– Znacie żonę młynarza, Asmusa Müllera? Latałyście z nią 
razem na sabaty na górki za miastem. 

– Znałam młynarzową, ale dawno temu opuściła Landsberg 
razem z mężem, a żadnych sabatów nie było, to absurd. Klnę się 
na Boga.

– Szanowna pani. A  wierzyłem, że zaczynamy się dogady-
wać. Proszę mi wierzyć, że dla mnie to żadna przyjemność, ale 
czysto zawodowy obowiązek. Po wszystkim jeszcze mi pani po-
dziękuje. Przytrzymajcie panią Treppową. Musimy jej pomóc 
odzyskać pamięć.

Zanim zdążyłam zareagować, dwóch pomocników kata, któ-
rzy wcześniej szukali na mym ciele diabelskich znaków, chwy-
ciło mnie za ręce. Kat włożył moje kciuki w  otwory pomiędzy 
płytkami. Próbowałam się wyrwać, ale byłam zbyt słaba wobec 
trójki silnych mężczyzn. Kat bardzo powoli dokręcał śrubę, jak 
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gdyby naprawdę nie chciał uczynić mi krzywdy, i  w  pewnym 
momencie cały świat skurczył się do moich kciuków. Gdy po-
czułam ból zgniatanych palców, nie istniało już nic poza nimi. 
Moje dziecko, mój mąż, moja rodzina, moja wiara, przekona-
nia, miłość, radość, ukochane zwierzęta, ukochane miejsca, 
chłodne rzeki, moja przyszłość, Bóg. Nie istniało nic, tylko ból. 
Wszechogarniający. I  żadna sensowna myśl w  mojej głowie, 
tylko pragnienie, by to się skończyło. Wydaje mi się, że krzy-
czałam, ale dziś już niczego nie jestem pewna z tamtego dnia. 
Możesz mi wierzyć, kochanieńka, gdy twoje palce są zgniata-
ne pomiędzy dwoma płytami, wszystko inne przestaje istnieć. 
I  wszystko inne przestaje istnieć. Poczułam, że mój pęcherz 
się opróżnił i sikam po własnej nodze. Nie miało to znaczenia. 
Tylko ból. Gdy usłyszałam chrupnięcie łamanej kości, w mojej 
głowie zapadła ciemność. Obudziła mnie zimna woda, którą 
pomocnicy kata wylali na moją twarz. Na palce nadal miałam 
założone to urządzenie.

– Błagam, powiem wszystko, wszystko. Tylko przestań. 
Przestań i… obiecaj, że uratujesz moje dziecko. – Postanowiłam 
spróbować ratować moje dziecko, zanim ból znowu sprawi,  
że o  nim zapomnę. Zanim nie będzie niczego prócz bólu. 
Obiecał. A  ja przypomniałam sobie wszystko: jak wspólnie 
z  młynarzową latałyśmy na górki za miasto na miotłach po-
smarowanych jadowitym szalejem i  innymi miksturami; jak 
kilkadziesiąt cnotliwych kobiet z Landsberga tańczyło na saba-
tach wokół ogniska, śpiewając bluźniercze pieśni i przekręcając 
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słowa psalmów. Była tam też Boggischowa i  Schumannowa. 
One pierwsze oddały się diabłu, który przybył pod postacią ko-
zła. Jego członek był wielki jak moje ramię. Na koniec ceremonii 
wszystkie całowałyśmy go w  zadek, obiecując posłuszeństwo, 
a  on obiecywał nam moc, długie życie i  śmierć naszych wro-
gów. Ponaglana przez kata przypomniałam sobie również, jak 
wspólnie z żoną młynarza oraz Boggischową i Schumannową 
zniszczyłyśmy piwo, dostając się pod postacią czarnych ko-
tów do warzelni. Wlałyśmy do kadzi garniec spapranego piwa, 
gdyż diabeł wyjawił nam, że wystarczy odrobina czegoś zepsu-
tego, by zniszczyć całość. Jak stoi w  Piśmie: „Czyż nie wiecie,  
że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?”. Zły bardzo dobrze 
zna Pismo. Zgniatacz kciuków działa zaś znakomicie na pa-
mięć, jak widzisz. Od tego dnia moje współtowarzyszki w nie-
doli milczały. Boggischowa i  Schumannowa nie wyrzekły  
ni słowa, odkąd wróciłam z  tortur. Dopuszczono jednak  
do mnie mojego męża. Lepiej by było, aby tego nie robili.

– Szatańska dziwka! Wiedziałem! Wiedziałem! Jak 
świat światem w  całym mieście gadają, że moja żona odda-
wała się czartowi. Pieprzona ladacznico, spłoniesz razem  
ze swoim bękartem!

Uwierzył we wszystko, co powiedziałam w  czasie tortur. 
Jakżeby inaczej. Gdyby ludzie w  to nie wierzyli, jaką war-
tość miałyby takie wyznania? Znowu zostałam sama. Przy 
zmysłach trzymała mnie tylko świadomość, że moje dziec-
ko przeżyje. Moje zeznania wysłano do Brandenburga, gdzie 
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urzędował wyższy sąd. Wyrok wydano w piątek po Narodzeniu 
Najświętszej Marii Panny, miesiąc po moim uwięzieniu. Do mo-
jej celi przyszedł urzędnik miejski, aby beznamiętnym tonem 
odczytać mi wyrok. Asmusa Müllera i jego żonę nakazano od-
dać na męczarnie. O Boggischowej i Schumannowej ani słowa. 
A co ze mną? Die Treppin zum Feuer. Treppową do ognia… Byłam 
w drugim miesiącu ciąży. Jeśli kat dotrzyma danego słowa, cze-
kało mnie jeszcze co najmniej siedem miesięcy niewoli. Siedem 
miesięcy życia. Miałam dużo czasu do rozmyślań. Moje prze-
słuchanie, treść wyroku – to wszystko uzmysłowiło mi, że nie 
chodziło o mnie, Boggischową czy Schumannową. Od początku 
chodziło o żonę młynarza. Trzy lata wcześniej miasto żyło hi-
storią Müllerowej, którą oskarżono o czary i sprowadzenie cho-
roby na burmistrza miasta. Wtedy też nie było żadnych diabłów, 
tylko konflikt między burmistrzem a  młynarzem. Müllerową 
w końcu uwolniono, jak szeptano: „dzięki wpływowemu wsta-
wiennictwu”, ale naraziła się ważnym ludziom w  Landsbergu. 
Musiała wraz z mężem uciekać z miasta. Kobiety, które oskar-
żono, wraz z  nią spalono na stosie w  przeddzień Trzech Króli 
roku Pańskiego tysiąc pięćset sześćdziesiątego trzeciego. Cała 
ta historia ze spapraniem piwa to najprawdopodobniej bujda, 
spisek zawiązany przez znaczących mieszkańców Landsberga 
po to, aby dopaść Müllerową. A  ja stałam się jego częścią… 
Możesz myśleć o  mnie, co zechcesz, ale żeby ocalić moje 
dziecko mogłabym posłać na stos Müllerową, całą jej rodzinę 
i  wszystkich krewnych do dziesiątego pokolenia. Mogłabym 
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spalić całe to cholerne miasto. Żeby ocalić… A  może po to, 
aby kat przestał dokręcać śrubę? Nieważne. Pięć dni później, 
w  nocy, usłyszeliśmy krzyk Boggischowej. Darła się, jak gdy-
by odzierano ją żywcem ze skóry. Usłyszałam, jak ktoś, pew-
nie Schumannowa, bo przecież nikogo więcej tam nie było, 
szepcze, że do Boggischowej przyszedł diabeł. Może jednak 
nikt nie szeptał? Ściany cel są grube. Może ja to powiedzia-
łam? Tej nocy nie spałam. Przez całą noc słuchałam krzyków 
żony Boggischa. Nad ranem krzyki ustały. Dopiero w południe 
zjawili się pomocnicy kata, którzy wyciągnęli Boggischową 
z  celi. Nie żyła. Dzisiaj wiem, że wywołało to sporą konster-
nację u  miejskich rajców. Nie dowiedziono jej czarownictwa, 
a ona zmarła w celi, widocznie nie wytrzymując trudów ciem-
nicy. Wyglądało to tak, jakby radni mieli na rękach krew nie-
winnej, a tak wyglądać nie mogło. Dlatego, mimo braku oficjal-
nego wyroku, zarządzono publiczne spalenie jej ciała w środę 
zaraz po Podwyższeniu Krzyża Świętego. Aby uniknąć zemsty  
ze strony krewnych, sprowokowano też samosąd w Himmelstäd*, 
gdzie rękoma mieszkańców wymordowano jej rodzinę, oj-
czyma, macochę i pasierbicę. Być może aby uniknąć tego typu 
przykrych incydentów, z lochów wypuszczono Schumannową. 
Nie o nią wszak chodziło, ale o Müllerową, za którą wystawiono 
list gończy. Zostałam tylko ja, oficjalnie uznana za czarownicę, 
oczekując na wyrok śmierci. Wtedy na scenę wkraczasz też ty, 

* Dzisiejsze Mironice w woj. lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie 
Kłodawa.
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moja droga. W grudniu, tuż przed świętami, przysłano do mo-
jej celi dwie mądre akuszerki, aby sprawdzić, czy faktycznie je-
stem ciężarna. Krótkie oględziny nie pozostawiają wątpliwości  
co do mojego błogosławionego stanu. Zresztą brzuch jest już 
widoczny. Wątpliwości może budzić jedynie kwestia „błogosła-
wienia”. Nie zapominajmy wszak, kto jest „ojcem” mojego dziec-
ka. O dziwo, jedna z akuszerek, ta ładna z dużym i krzywym no-
sem, wyraża zainteresowanie tym, co czeka moje dziecko, gdy 
ja trafię na stos. Miejscy urzędnicy tłumaczą, że dziecko powin-
no trafić do ojca, ale z ojcem jest problem, bo nie chce mieć nic 
wspólnego z diabelskim bękartem, więc pewnie noworodkiem 
zajmą się odpowiednie instytucje miejskie. Spojrzałaś wtedy  
na mnie. W twoich oczach było coś takiego… Bezbrzeżny smu-
tek i taka wiekowa mądrość, absolutnie niepasująca do dziew-
czyny w twoim wieku. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że sama 
jesteś wykolejeńcem. Że masz dwie dusze, jedną ludzką, a jedną 
zwierzęcą. Że żyłaś już raz dawno temu i pamiętasz wszystko 
z tego swojego pierwszego, żydowskiego życia. A może i to nie 
było pierwsze, tylko odradzamy się wciąż na nowo? I że śmierć 
się ciebie nie ima. Morowe powietrze, zarazy nie mają do cie-
bie dostępu. Nie wiedziałam o  tobie nic. Ale kiedy spojrzałaś  
na mnie tymi oczyma i  powiedziałaś, że możesz ocalić moje 
dziecko, że będzie dla ciebie jak własne, poczułam, że mogę  
ci zaufać. I zawierzyłam ci, zupełnie obcej osobie, życie mojego 
dziecka. Tego wieczoru wiele płakałam. Przez długi czas uwię-
zienia starałam się o  tym nie myśleć, ale pierwsze spotkanie 
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z tobą, akuszerko Chaju, sprawiło, że nie mogłam już nie my-
śleć. Pójdę na stos. Nie zobaczę pierwszych kroków mojego 
dziecka, pierwszego uśmiechu, nie poznam jego pierwszej mi-
łości, wartości, które pozna i którymi będzie się kierować w ży-
ciu, nie będą moimi wartościami. Nigdy nie pozna mnie. Będzie 
jednak żyło. Tej nocy wiele płakałam. Nazajutrz do lochu trafiła 
młynarzowa wraz ze swoim mężem. Słyszałam, jak ona krzyczy  
na torturach. Choć wiem jak to brzmi, to odczuwałam niechęć 
do tej kobiety. Mimo że nic o tym nie wiedziała, to była przy-
czyną mojego uwięzienia. Gdyby nie ona, moje dziecko miało-
by ojca i  matkę. Żałowałam, że przez grube ściany nie słyszę, 
jak pękają kości jej kciuków. W lochu każdy dzień jest taki sam. 
Rano załatwiasz swoje potrzeby. W  południe dostajesz chleb 
i wodę, czasem zupę. Do wieczora nic. Nie masz absolutnie nic 
do roboty. Miesiącami przebywasz w  ciemności. Rzadko sły-
szysz głos drugiego człowieka. Dni zlewają się w jedno. Tracisz 
poczucie rzeczywistości. Rzadko zdarzają się odstępstwa od co-
dziennej rutyny. Pewnego wieczoru złożył mi wizytę człowiek 
w wysokim kapeluszu. Nie zauważyłam, kiedy wszedł do mojej 
celi. Dotknął kapelusza i  uśmiechnął się do mnie. Nie wyglą-
dał jak nikt, kogo bym znała. Jego głos odbijał się od ścian celi,  
aż miało się wrażenie, że dociera zewsząd. 

– Wella, umiłowana. Co oni ci zrobili?
– Kim jesteś?
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– Wiesz, kim jestem. Przyszedłem zakończyć to cierpie-
nie. Uwolnić cię. Zabiorę ciebie i  nasze dziecko. Nie bój się.  
To już koniec. 

– Ja… Nie rozumiem. – Na te słowa jego oczy rozbłysły  
w mroku piwnicy.

– Och, Wella, Wella. Nie pamiętasz tych nocy, tam na górkach 
za miastem?

– O czym mówisz, panie? Nie znam cię.
Jego śmiech odbijał się od ścian. Dźwięczał w głowie.
– Wiedziałaś, Wella, że w  sensie biblijnym, gdy męż-

czyzna poznaje kobietę, oznacza to coitus, stosunek płcio-
wy? W  tym zabawnym żydowskim języku znaczy to,  
że rżną się jak króliki. Och, znasz mnie bardzo dobrze, Wella.  
A ja znam ciebie. – Jego uśmiech obnażył kły. Nie zęby, ale kły,  
jak u drapieżnego zwierzęcia.

– Panie… to niemożliwe, to jakaś sztuczka? – Mężczyzna 
zdawał się rosnąć, powiększać się tak, że wypełniał sobą całą 
przestrzeń. Był wszędzie, gdziekolwiek bym spojrzała. Jak ból 
łamanego kciuka.

– A  ty jak myślisz, Wella? Są tacy, którzy nazywają mnie 
oszczercą, ojcem kłamstwa. Ci jednak wcale mnie nie znają. 
Nie tak jak ty, ukochana. Ty wiesz, że nigdy bym cię nie oszu-
kał. Nigdy bym cię nie skrzywdził. To nie przeze mnie tutaj 
tkwisz. Nie przeze mnie budzi cię w nocy trzask łamanej kości. 
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To zasługa naszego Ojca. Tego Wielkiego Ogrodnika, który nad-
zwyczaj dbały jest o swoje jabłka, za to dużo mniej o swoje dzieci.  
To On stworzył to wszystko: Mnie, ciebie; ból i cierpienie; gło-
dujące dzieci i  roznoszące zarazę kurwy; bezmyślnie wyko-
nujących rozkazy katów i  żądnych zemsty urzędników; fana-
tycznych mnichów Kramera i  Sprengera; młot na czarownice 
i  zgniatacze kciuków. Nie w  moim imieniu płoną stosy. Języki 
ognia, które liżą ciała czarownic, nie są moimi językami, ale ję-
zykami Boga. Ja zarówno z językami, jak i z tymi ciałami, wolę 
robić inne rzeczy, Wella. Nie w  moim imieniu będziesz więc 
skwierczeć na ogniu jak prosię, a twoja córka umrze, nie docze-
kawszy dnia, gdy oddałaby się na sianie jakiemuś bezmózgiemu 
młodzieńcowi z wielkim chujem.

– Przestań! Błagam! Łżesz! Łżesz! Moje dziecko przeży-
je. Zaopiekuje się nią poczciwa akuszerka Chaja. Wyrośnie  
na piękną i mądrą kobietę. Nic nie wiesz! Nic nie wiesz! – krzy-
czałam na całe gardło. Zdawało mu się to podobać. Jego uśmiech 
ukazał ostre jak sztylety zęby. Tak muszą uśmiechać się wilki 
przed rozszarpaniem owcy.

– Obawiam się, że ty niczego nie wiesz, moja piękna Wello. 
O tym, że sama zabijesz swoją córkę, taaak. Albo o swojej dobro-
dziejce. Chcesz oddać dziecko w ręce kogoś, kto nawet nie jest  
do końca człowiekiem. To wybryk natury. Dziwadło, które zro-
dziło się poza Bożym Planem. Będą ścigać jej potomków przez 
wieki, by dowiedzieć się, czemu zarazy, które zabierają wszyst-
kich wokół, omijają ją i  jej dzieci. Będą chcieli ją nakłuwać, 
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zamykać, kroić, upuszczać jej krwi. Dopiero w czasach wozów 
jeżdżących bez koni, gdy ludzie latać będą po niebie jak ptaki 
i pływać w niedostępnych głębinach, gdy kolejna zaraza obejmie 
cały świat, zrozumieją, czym jest ona i jej podobni; potworem, 
któremu ty chcesz zawierzyć nasze dziecko; potworem, dla któ-
rego nie znalazłoby się miejsce nawet w moim Królestwie. Mam 
tam jednak specjalny pokój dla ciebie i naszej córki. Wella, ja mam 
tam nawet twojego ojca, tego starego pijaka. Mocno się zmienił, 
wiesz? – Jego uśmiech wypełniał całą celę i moją głowę. – Było 
nam dobrze razem, pamiętasz? Znowu może być. Weź mnie  
za rękę. Zabiorę cię stąd, tak jak zabrałem Boggischową.  
– Oczy tej istoty świeciły, jakby w głowie miał zamiast nich dwa  
srebrne talary. Nie mogłam oderwać od nich wzroku.

Wyciągnął do mnie dłoń. Dłoń potwora. A ja podniosłam swo-
ją prawą, tę ze źle zrośniętym po torturach kciukiem. Bardzo 
chciałam uwierzyć temu czemuś. Uwierzyć w  to, że zabierze 
mnie stąd razem z dzieckiem i będę już zawsze z moją córeczką, 
a cierpienie jeszcze dziś się skończy. Chciałam tego tak bardzo, 
że wiedziałam, iż nie będę w stanie się oprzeć. Nie będę w stanie 
odmówić. Mogłam zrobić tylko jedno i musiałam zrobić to szyb-
ko. Drugą ręką złapałam źle zrośnięty kciuk. I pociągnęłam tak 
mocno, aż usłyszałam znajomy dźwięk łamanej kości. Zrobiło 
mi się słabo i ciemno przed oczami. Przez ułamek świadomości 
słyszałam, jak to coś ryczy. Zdążył jeszcze wrzasnąć.

– Ty chrześcijańska suko! Zamęczę twojego starego, tak  
że będziesz słyszeć jego krzyki z piekła! 
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Usłyszałam też inny głos, dużo cichszy.
– Wella, Wella, wystarczy… Ja ci wybaczam.
Brzmiał jak głos żony Müllera. Ściany jednak są zbyt grube 

w lochu, aby usłyszeć taki szept, więc pewnie tylko mi się zda-
wało. A potem nie było już nic. Tylko kojąca ciemność.

Nad ranem obudził mnie kat. Dał mi wody i  alkoholu, któ-
ry złagodził ból. Wezwano medyka, który naprostował i  opa-
trzył moje złamanie. Wszyscy byli dla mnie nad wyraz mili. 
Nie mogłam tego pojąć, aż kat nie powiedział mi, że przyszło 
pismo w mojej sprawie od samego margrabiego kurfirsta Jana.  
Po pierwsze nakazał uwolnić żonę młynarza, która z  same-
go rana opuściła miasto i  słuch o  niej zaginął. Rajcom zaś za-
rzucił, że źle mnie traktowano i  zakazał jakichkolwiek tortur. 
W piśmie wyłuszczył, że sędziowie nie mieli żadnych sensow-
nych dowodów na czarownictwo Müllerowej, poza tymi, które 
zdobyto wbrew prawu. Na koniec Jaśnie Pan Margrabia wezwał  
do swojego myśliwskiego pałacyku w  Karzig* samego bur-
germajstra Landsberga, aby powiedzieć, co myśli o  tej całej 
sprawie. Nie oznaczało to jeszcze mojego uwolnienia, wszak 
w przeciwieństwie do Müllerowej ciążył na mnie poważny za-
rzut zepsucia piwa, ale wstąpiła we mnie nowa nadzieja. Zakaz 
tortur sprawił, iż mogłam odwołać swoje zeznanie, zaprzeczyć 
oskarżeniu o czarownictwo. Nie złamią mi już kości, bym przy-
pomniała sobie loty na sabat. Jednak czy po tej nocy mogłam 

* Obecnie Karsko, wieś w Polsce położona w województwie zachodniopo-
morskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski.

62



mieć pewność swojej niewinności? Czy ty miałabyś pewność, 
Chaju? Wiedziałam już, czemu Boggischowa krzyczała w środ-
ku nocy. I wiem, czego boją się ludzie, gdy są sami w ciemnym 
pokoju. Teraz już wiem. Zresztą skoro wszyscy dookoła mówią, 
że jestem wiedźmą, czy to nie wystarczy, żebym nią była? Nawet 
jeśli nie pójdę w ogień, już zawsze będę dla mieszkańców tego 
miasta, dla moich bliskich, dla mojej córki, czarownicą, która 
uniknęła płomieni. Pójdzie to za mną, dokądkolwiek się udam. 
Wystarczy jedno słowo paru możnowładców, a motłoch zatłu-
cze mnie gdzieś przy drodze jak rodzinę Boggischowej. Jeśli na-
wet nie byłam czarownicą, to się nią stałam. Oni uczynili mnie 
tą, którą jestem. Gdyby nie bolesne skurcze i fakt, że poczułam, 
jak odeszły mi wody, pewnie nawet nie zauważyłabym, że mi-
nęły trzy miesiące. Zaczęłam krzyczeć, więc wezwano akuszer-
kę, piękną Chaję. W zimnej celi, głęboko pod ziemią, pod pod-
łogą miejskiego ratusza, na świat przyszła moja córka. Dziecko 
wiedźmy. Spisałaś się doskonale, Chaju. Wiem, że sztuce po-
rodów poświęciłaś życie po swoich niezwykłych narodzinach, 
aby upamiętnić akuszerkę, która wtedy dokonała cudu. Gdy 
wydobyłaś moją córeczkę i dałaś mi ją na ręce – to była najpięk-
niejsza chwila mojego życia. Bałam się, że moja córka będzie 
miała w sobie coś, co przypominać mi będzie o człowieku w wy-
sokim kapeluszu. Nic z  tych rzeczy. Była doskonała. Niełatwo 
było mi się z nią rozstać, ale nie mogła zostać ze mną w lochu. 
Obiecałaś, że razem z dzieckiem będziesz mnie odwiedzać każ-
dego dnia, a kat na to przystał. Dni mijały mi więc na waszych 
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odwiedzinach. Po raz pierwszy od dawna byłam szczęśliwa. 
Karmiłam małą, był czwartek po Zapustach, gdy powiedziałaś 
mi, że w  Himmelstäd spalono siedem czarownic. Nie mogły-
śmy unikać tego tematu. Mój los był niepewny. Trzeba było coś 
postanowić. Wtedy nałożyłam na ciebie obietnicę, pamiętasz?  
Że nie wyjawisz mojej córce prawdy o  jej narodzinach i  bę-
dziesz chronić ją przed innymi. Nie będzie dzieckiem czarow-
nicy. Przystałaś na to i coraz rzadziej odwiedzałaś mnie z dziec-
kiem. Przygotowywałam się na to, co miało nadejść. Miesiące 
mijały. Szóstego lipca w Himmelstäd spalono kolejne trzy ko-
biety oskarżone o czary, a ja nadal tkwiłam w lochu. Dwa mie-
siące później przyszedł ostateczny wyrok Jego Książęcej Mości.  
Ku mojemu własnemu zdumieniu Książę nakazał mnie uwol-
nić, pod warunkiem, że złożę publiczną przysięgę, iż nie będę 
szukać zemsty, wyrzeknę się kraju, a  po uwolnieniu natych-
miast opuszczę księstwo i  nigdy tu nie wrócę. Uniewinniono 
mnie, a jednak skazano na banicję. Autorów spisku przeciwko 
młynarzowej nie spotkała żadna kara. Nazajutrz miałam opu-
ścić więzienie i  na rynku, w  obecności wszystkich, złożyć pu-
bliczną przysięgę, a potem na zawsze opuścić marchię. Miałam 
niewiele czasu, aby podjąć decyzję, przed którą nie powinna 
stanąć żadna matka. Moja córka miała już pół roku. Mogłam 
zabrać ją ze sobą, skazać na los banity i  niepewną przyszłość 
z  matką, za którą ciągnąć się będzie oskarżenie o  konszachty 
z  diabłem. Mogłam też jej nigdy więcej nie ujrzeć, a  za to dać 
jej szansę na normalne życie u twojego boku. Dziękuję, Chaju, 
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że się nią zaopiekowałaś. Następnego dnia złożyłam przysięgę 
przed moimi oprawcami i  mieszkańcami tego miasta. Nie za-
mierzałam jej dotrzymać. Po publicznej urfedzie* opuściłam 
miasto przez Bramę Mostową, ale nie wyjechałam z księstwa. 
Zaszyłam się na nadwarciańskich błoniach, w ziemiance, któ-
rą ukryłam przed światem. Pewnego razu w przebraniu prze-
kroczyłam rzekę i  odnalazłam ciebie. Razem z  dzieckiem za-
częłyście odwiedzać mnie przy brzegu. Poza tym nikt o  mnie 
nie wiedział. Krążyły jedynie opowieści o wiedźmie, która żyje  
na błoniach, ale nie byłam niczym więcej niż zmyśloną posta-
cią, którą matki straszą swoje niegrzeczne dzieci. Żyłam z dnia 
na dzień i  czekałam. Na sposobność, by złamać moją drugą 
przysięgę. O  tym, że nie będę szukała zemsty. Był upalny lip-
cowy dzień, gdy odwiedziłaś mnie z  Albertą i  opowiedziałaś 
mi, że w niedalekim Friedebergu** wybuchła zaraza. To był znak 
dla mnie. Następnego dnia udałam się w  podróż. Na friede-
berskim cmentarzu kopałam w  grobach zmarłych z  powodu 
moru. Wybierałam świeże mogiły. Z jednej zabrałam fragment 
ubrania, z drugiej palec. Nie patrz tak na mnie, jestem wiedź-
mą, zapomniałaś? Gdy przyszłaś następnym razem, kazałam 
ci odejść, mówiąc, że jestem chora, i  wrócić za dwa tygodnie. 
Wiedziałam, że jeśli zachoruję na czarną śmierć, będę już mar-
twa. Jeśli nie, to znaczy, że mój plan nie zadziałał. W nocy znów 

* Przysięga, że oskarżona nie będzie szukała odwetu (od niem. auff  
gewonlichen Urphede – „za zwykłą urfedą”).
** Dziś Strzelce Krajeńskie, miasto w województwie lubuskim, siedziba  
powiatu strzelecko-drezdeneckiego i gminy Strzelce Krajeńskie.

65



zakradłam się do miasta. Do studni na rynku, na którym han-
dluje się wełną, wrzuciłam morowe przedmioty. „Czyż nie wie-
cie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?”. Pamiętałam do-
skonale diabelskie nauki. Minęły dwa tygodnie i nie działo się 
nic. Byłam pewna, że plan spalił na panewce. Znowu zaczęłaś 
odwiedzać mnie z  Albertą. Tydzień później gruchnęła wieść,  
że zmarł mistrz złotniczy Simon. Potem byli kolejni. Zaraza 
wybuchła w  mieście. Czarna śmierć w  Landsbergu to moja 
sprawka. Zemściłam się na mieście, które tak mnie skrzyw-
dziło. Odebrali mi wszystko. Teraz ja odbiorę wszystko im. Oto 
moja historia. Możesz wydać swój wyrok.

Chaja jednak milczała. Cisza trwała bardzo długo. Kobieta 
miała wiele do przemyślenia. Gdy w końcu się odezwała, zaczął 
zapadać zmrok.

– Jeśli szukasz zemsty, zacznij kopać dwa groby… To się 
źle skończy, Wello. Mnie ani mojego ojca zaraza nie dotknie. 
Inaczej jest z Albertą. Musimy zabrać ją z miasta. 

– Może zostać ze mną. Wiem, że ziemianka nad rzeką to nie 
najlepsze miejsce dla małej dziewczynki, ale tu będzie bez-
pieczna. Tylko co powiesz swojemu ojcu?

– Coś wymyślę. Będę przynosiła wam jedzenie. Zabiorę ją, 
gdy sytuacja w mieście się uspokoi.

– Oczywiście… – Wella poczuła ukłucie w sercu, ale nie mo-
gła myśleć o sobie, tylko o dziecku. 
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– Alberta! Kochanie, chodź do nas. Musimy powiedzieć  
ci coś ważnego. – Mała dziewczynka z ociąganiem podniosła się 
z piasku, gdzie zdążyła już zbudować potężne piaskowe miasto, 
i powoli podeszła do Chai.

– Posłuchaj, zostaniesz kilka dni u  Welli. Będziesz mogła 
bawić się nad rzeką i chodzić do lasu. Będę codziennie cię od-
wiedzać. Jutro przyniosę ci zabawki i trochę ubrań. To nie po-
trwa długo. A potem znowu wrócisz do mamusi. – Wella poczu-
ła ponowne ukłucie w sercu. Cóż, taką umowę zawarły jeszcze 
w landsberskim lochu. 

– Ale ja nie chcę! – W oczach dziewczynki pojawiły się łzy.
– To tylko na jakiś czas. Chodź kochanie, pokażę ci prawdzi-

wy domek w lesie. – Wella wyciągnęła dłoń w kierunku Alberty, 
a wtedy ta schowała się za Chaję i zaczęła krzyczeć.

– Nie oddawaj mnie wiedźmie! Ona mnie pożre! Jak w tej baj-
ce. Proszę, mamusiu, będę już grzeczna, obiecuję. Będę chodziła 
wcześnie spać i będę zbierała swoje zabawki. Będę cię słuchać, 
mamusiu, tylko nie oddawaj mnie czarownicy, proszę mamo! 
– Płacz dziewczynki zmienił się w żałosne wycie. Uczepiła się 
sukni Chai, zawodząc. Jej maleńkim ciałem wstrząsały dreszcze. 

Chaja uklękła i  przytuliła ją mocno, gładząc po głowie. 
Obiecała, że nikomu jej nie odda, tylko musi przestać płakać, bo 
ktoś mógłby ją usłyszeć, a nikt nie może wiedzieć, że tu są. Wella 
poczuła, jak jej serce nieodwracalnie rozpada się na kawałki 
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jak rozbite lustro. Mogło też jej się tylko wydawać, bo jej serce 
okalają grube mury lochu, przez które już od dawna nie słysza-
ła jego bicia. Patrząc na swoją córkę, zrozumiała, że są rzeczy 
dużo gorsze niż śmierć na ognistym stosie. I  że zemsta wcale 
nie przynosi ukojenia.

Chaja przeżyła zarazę w  Landsbergu. Alberta zmarła, nie 
doczekując dnia, w  którym dorosłaby i  oddała się na sianie 
pięknemu młodzieńcowi. Po jej śmierci Chaja związała się 
z mężczyzną i urodziła własne dziecko – syna, któremu nada-
ła imię Johann. O Welli nigdy więcej nie słyszano, choć są tacy, 
którzy mówią, że na nadwarciańskich błoniach żyje czarow-
nica, która zabiera do siebie niegrzeczne dzieci. Nie wiem,  
ile w tym prawdy.
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Rozdział IV
Ostatnia wizyta

7 marca – 3 grudnia 1812 r. – Gorączka nerwowa 

Mieszkańcy Landsberga nie widzieli jeszcze takiej armii. 
Dniem i nocą dwieście pięćdziesiąt tysięcy francuskich żołnie-
rzy maszerowało przez miasto na wschód, aby zmierzyć się 
z  rosyjskim imperium. Grenadierzy, karabinierzy, woltyże-
rowie, fizylierzy, dragoni, szwoleżerowie, szaserzy, huzarzy, 
nawet polscy ułani, a  wszyscy w  pięknych kolorowych mun-
durach – kwiat niezwyciężonej Wielkiej Armii. Rosja nie miała 
szans. Szczególną ciekawość landsberczan wzbudzał egzotycz-
ny szwadron mameluków – islamskich niewolników szkolo-
nych w  walce, których dziwaczne stroje i  wygląd przyciągały 
wzrok. We francuskich szeregach maszerowali też bardziej 
swojscy Bawarczycy, Wirtemberczycy, Westfalczycy, Polacy, 
Szwajcarzy i  Holendrzy. Był to chwilowy zachwyt mieszkań-
ców nad potęgą wojsk Napoleona, który maskował jednak  
powszechną nienawiść.

Dwóch francuskich karabinierów, którzy szli ulicami 
Landsberga w  wielkim tłumie żołnierzy, dumnie prężąc pier-
si, dobrze wiedziało, że ta miejska hołota nienawidziła ich 
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i  poderżnęłaby im gardła razem z  Rosjanami, gdyby tylko 
mieli możliwość. Dla nich byli ciemiężycielami. Wojska fran-
cuskie kwaterowały w  mieście, w  niektórych domach nawet  
po trzydziestu chłopa. Mieszkańcy nie mieli tu nic do gadania. 
Aby utrzymać wielką rzeszę żołdaków, dowództwo nałożyło 
na miasto wielkie kontrybucje*. No dobrze, zdarzało się cza-
sem, że wojacy zarekwirowali jakąś kurę, świniaka czy beczkę 
piwa, albo poobracali jakąś dziewkę, ale bez przesady. Niedługo 
wszyscy zjednoczymy się pod wodzą cesarza Francuzów i  ta-
kie błahostki nie będą miały znaczenia, szczególnie że woj-
na ma swoje prawa. Wiedzieli o  tym Albert i  Bernard, dwóch 
młodych karabinierów, nadal wypinających dumnie piersi, jak 
gdyby byli na paradzie, a  nie zmierzali na front. Zajmowała 
ich rozmowa o  niewdzięczności landsberczan i  niewygodach 
tego zapyziałego pruskiego miasta. Gdy podeszła do nich star-
sza kobieta w  łachmanach, byli gotowi odepchnąć ją wprost  
w marcowe błoto. 

– Nie mamy dla ciebie pieniędzy. Idź precz, żebraczko!
–  Nie jestem żebraczką, piękny żołnierzyku. Zawsze biorę 

tylko to, co mi się należy. 
– Należy ci się cios bagnetem, jeśli nie oddalisz się od wojsko-

wej kolumny. 
– Och! Bagnet przyda ci się na froncie, mój miły. A tak mię-

dzy nami, chłopcy, czy to prawda, że długość bagnetu wskazuje  

* W przypadku Gorzowa łączne kontrybucje w okresie stacjonowania wojsk 
francuskich wyniosły 206 043 talary.
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na długość…, no wiecie…, dlatego każdy młodzie-
niec robi, co może, by wydłużyć te swoje metalowe  
czterdzieści centymetrów?

Młodzieńcy byli już pewni, że staruszka jest niespełna 
rozumu, ale nie mogli jej wyminąć, gdyż szła krok w  krok  
za wojskową formacją. 

–  Oj, dajcie spokój, pożartujmy trochę zanim zginiecie.
– Nie zginiemy, wiedźmo! Wielka Armia jest niezwyciężona!
– „Wielka Armia jest niezwyciężona!”, ha, ha, ha! Tak, tak, 

młodzieńcze, tak właśnie jest. Nie braliście jeszcze udzia-
łu w  walce, prawda? Świeże mięso, tak myślałam. To nic, jak 
„Wielka Armia” wróci z  Rosji, będziecie przyjmowali do sze-
regów nawet nastoletnich szczyli, na życzenie cesarzowej 
Marii Luizy. Ze strachu przed tymi, którymi dziś tak gardzicie, 
i z braku dorosłych mężczyzn. A teraz powiedzcie, nie boicie się  
choć trochę?

– Dziwna jesteś, starucho. Spaliliśmy ci chałupę czy jak?
– Wasz pułk idzie w pierwszej linii. Ładowanie waszych ka-

rabinów jest możliwe jedynie na stojąco. Najpierw musicie od-
gryźć papierowy patron ładunku, wsypać zawartość prochu  
na panewkę i zamknąć ją. Potem do lufy wsypać resztę prochu 
razem z  przybitką i  kulą i  ubić stemplem pozostałości papie-
rowej osłony. To wszystko zajmuje ile? Jakieś trzy minuty? Nie 
wspominając już o  okropnym braku celności waszej lśniącej 
gładkolufowej pukawki. Stojąc w zwartej formacji, jesteście więc 
przez trzy minuty narażeni na strzały broni ręcznej i artylerii 
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wroga. A mimo to kroczycie dumnie bez cienia strachu. To nie 
przestaje mnie zadziwiać. Czemu nie wybiliście sobie przed-
nich zębów, jak na potęgę czynią inni młodzieńcy, by uniknąć 
poboru w drodze losowania? Nie ma zębów, nie ma jak rozgryźć 
osłony ładunku, załadować broni, nie ma powołania do wojska. 
Wasza młodzieńcza uroda znaczy dla was więcej niż życie?

– Dużo wiesz, kobieto. Masz syna w armii?
– Mam wielu synów w  armii, bardzo wielu. Licznych jak 

ziarnka piasku na placu, po którym stąpacie. A wy dacie mi ich 
jeszcze więcej, ale najwięcej, gdy już wrócicie do Landsberga.  
To nie wasze karabiny i  błyszczące bagnety zabiją najwięcej 
dusz, o  nie. Zamordujecie pół tysiąca mieszkańców tego mia-
sta. I nic nie możecie na to poradzić, bo Borys już leży w swo-
im łóżku. Borys leży owinięty w pierzynę i kaszle, o tak. Trawi  
go straszna gorączka, ale wytrzyma jeszcze kilka miesięcy. 
Umrze w  trakcie wywożenia mieszkańców, a  już we wrześniu 
piękny Bernard zajmie jego łóżko. Moskwa czeka, panowie.

– Dziwne rzeczy prawisz, jesteś cyganką?
– Dla ciebie mogę być cyganką, kochanieńki. 
– Skoro nie chcesz pójść swoją drogą i  jesteśmy zmuszeni  

do twojej obecności, stara, to może opowiesz nam jakąś histo-
rię? Jakieś wasze cygańskie bajania? Czeka nas długi spacer. 

– Och, znam wiele historii oraz ludzi, którzy je prawią, lu-
dzi, których dotyczą i bardzo wielu tych, którzy je czytają. Jeśli 
bardzo chcecie, malowani chłopcy, posłuchajcie opowieści 
o Królowej Pszczół. 
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Wszystko działo się w  Landsbergu przed wiekami. Królowa Pszczół 
żyła tutaj wraz z całym swoim rojem. Jedynym zadaniem Królowej było 
płodzić dzieci – kolejne pokolenia robotnic i trutni. Poza tym nie wymaga-
no od niej niczego więcej. Pszczoły dbały o nią, karmiły, czyściły jej pszcze-
le futerko, a ona miała zapewnić im trwanie. Absolutne bezpieczeństwo. 

Choć wydawałoby się, że to wspaniałe życie, Królowa była niepocieszo-
na. Każdej nocy wspominała swój pierwszy i jedyny lot w życiu. Wolność, 
która płynęła z  lotu, z braku obowiązków, z braku przywiązania do ula 
oraz fizyczną miłość, której może posmakować tylko raz w życiu. Pewnego 
dnia nie wytrzymała tęsknoty za wolnością i wymknęła się ze swojej kom-
naty. Wszystkie pszczoły, które mijała, pytały ją, dokąd się wybiera, za-
skoczone tą królewską aktywnością. „Chcę ostatni raz zobaczyć słońce”  
– odpowiadała. I tak każdego kolejnego dnia pszczela Królowa wędrowa-
ła przez korytarze do wlotu ula, by w milczeniu patrzeć na świat. Jej cór-
ki, mijały ją, rozkładały skrzydła i leciały gdzieś daleko, by zbierać nektar, 
podczas gdy ona mogła jedynie spoglądać z  tęsknotą. Robotnice tolero-
wały ten dziwny zwyczaj swojej władczyni, choć same nie rozumiały, jak 
można pożądać wolności zamiast bezpieczeństwa, które daje wnętrze ula. 
Z tych, które wylatywały, wracała tylko część. Reszta ginęła w dziobach 
ptaków albo w walkach z osami i szerszeniami. Każda ze zbieraczy nekta-
ru oddałaby swoją wolność za wygodne życie Królowej. 

Podczas jednej z  królewskich eskapad zdarzyło się coś, co na za-
wsze zmieniło los Królowej Pszczół. Siedząc u wylotu ula, wpatrując się 
w Słońce i rozmyślając nad odległym światem, dojrzała wśród traw koni-
ka polnego. Przyglądała się przez chwilę jego akrobacjom, zdumiona i za-
fascynowana beztroską jego skoków. Gdy znalazł się bliżej ula, zawołała 

75



go, dopomagając sobie bzyczeniem, by zwrócić uwagę konika. Jednym 
susem znalazł się zaraz przy ulu, na tyle daleko, by nie dosięgły go żądła 
córek Królowej, i na tyle blisko, by móc rozmawiać.

– Przykro mi, ale nie możesz podejść bliżej. Straże pilnują, by nic złego 
mnie nie spotkało.

– Straże? Nie jesteś zwykłą pszczołą, prawda?
– Nie, jestem Królową – odparła, dumnie unosząc swoje czułki. 
– Och, pierwszy raz spotykam Królową Pszczół. To musi być  

niesamowite mieć własne królestwo.
– Tak, to bardzo odpowiedzialne i  zaszczytne zadanie. Rzadko wy-

chodzimy na zewnątrz, właściwie nigdy, więc to niebywałe wyróżnienie,  
że mnie spotkałeś, koniku. Ja zaś pierwszy raz widzę na oczy jednego 
z was. Jak to jest być konikiem polnym?

– Nie narzekam, źle nie jest. Wstaję sobie około południa i  skaczę 
z  trawki na trawkę, z  kwiatka na kwiatek. Do wieczora zwiedzę spo-
rą połać łąki. Czasem zasypiam w  lesie, czasem na polu. Grzeje mnie 
słońce i  moczy deszcz. Od czasu do czasu zajrzę nawet na osiedle ludzi. 
Robię, co mi się podoba. Pewnie to jednak nic wielkiego w  porównaniu  
z życiem Królowej?

Królowa Pszczół zasmuciła się.
– Prawdę mówiąc, nigdy nie ruszam się z gniazda. Właściwie nie po-

winnam nawet opuszczać mojej komnaty. Dzień i noc zajmuję się jedynie 
składaniem jaj, z których wykluwają się młode pszczoły. 

– Ale jesteś Królową! Nie możesz powiedzieć swoim strażniczkom,  
że masz to w odwłoku i ruszyć na poszukiwanie wielkiej przygody?
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– Żadna z nich nie pozwoliłaby mi na to, koniku. Mam swoje obowiąz-
ki jako Królowa. Ode mnie zależy przyszłość ula. Jestem jedyną pszczołą 
zdolną do posiadania potomstwa. Beze mnie moje Królestwo nie prze-
trwa. A kim ja bym była bez mojego Królestwa?

– W takim razie jesteś tylko niewolnicą, nikim więcej. 

– Co ty na tym próbujesz powiedzieć, babko?! Że nasze obo-
wiązki odbierają nam wolność?! – Żołnierz przerwał opowieść 
kobiety, wyraźnie oburzony. 

– Całe nasze życie to wybór między wolnością a  bezpie-
czeństwem, między obowiązkiem a swobodą. Pszczoły dawały 
Królowej bezpieczeństwo, przynależność do grupy. To niebez-
pieczne tak do nikogo i niczego nie przynależeć. Takiemu czło-
wiekowi każdy może w  twarz napluć i  każdy może go zabić.  
Bo i  też nie ma kogo, aby stanął w  jego obronie. Ostatecznie  
to zawsze wybór między bezpieczeństwem a  wolnością.  
Jakiego wyboru wy dokonaliście, młodzieńcy?

– My będziemy żyć życiem trutni. – Karabinierzy roześmia-
li się głośno. – Tylko wrócimy z  tej przeklętej wojny. Trutnie 
mają jedno i drugie. Wolność i bezpieczeństwo. Nie mają żad-
nych obowiązków, mogą robić, co chcą, a robotnice o nie dbają.  
Po wojnie, gdy wrócimy obwieszeni medalami, tak będzie  
wyglądało nasze życie.

– Zabawne, że tak to nazwaliście. Trutnie… Królowa Pszczół 
podczas swojego jedynego lotu kopuluje z nawet trzydziestoma 
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trutniami. Po zapłodnieniu Królowej trutnie umierają z powo-
du wyrwania im ich… bagnetu.

– Jezu, dobra, babko, czyli nie tykać palcem królowych, nie 
na nasze żołnierskie progi, o tym wiemy. A co z tymi trutnia-
mi, które nie dobiorą się do królowych? Wiodą sobie przyjemne  
życie w ulu na pszczelej emeryturze?

– Pozostałe przy życiu trutnie pomagają ocieplać gniazdo, 
tak do wczesnej jesieni.

– A potem? 
– Potem, gdy zaczynają się chłody, są przepędzane przez 

pszczoły i w krótkim czasie giną z głodu i zimna.
– …
– Wy w  tej Wielkiej Armii faktycznie jesteście trochę jak  

trutnie. Też poumieracie z głodu i zimna w Wielkiej Rosji.
– Gdybyś nie była niespełna rozumu, wybiłbym ci te  

szkaradne zęby, cyganko!
– Zanim więc stracę zęby, zadam wam jeszcze jedno pytanie. 

Wiecie, chłopcy, kto jest najmniej wolny na świecie?
– Prusaki pod francuską okupacją. – Mężczyźni jednocześnie 

wybuchnęli śmiechem. 
– Bóg.
„Bóg” – wystukał na klawiaturze, kiedy rozległo się pukanie 

do drzwi. Zaskoczony zamarł na chwilę, nie wiedząc, co ro-
bić, bo nikogo się nie spodziewał, a  i  pora była późna, zdecy-
dowanie zbyt późna na odwiedziny. Gdy stukanie nie pojawi-
ło się ponownie, pomyślał, że coś mu się jedynie przesłyszało 
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z przepracowania, ale gdy tylko zasiadł na powrót do kompu-
tera, znów ktoś natarczywie zaczął dobijać się do mieszkania. 
Podszedł do drzwi i  wyjrzał przez wizjer. Na korytarzu stała 
młoda kobieta. Nie poznawał jej, choć twarz wydawała się być 
dziwnie znajoma. „Świadkowie Jehowy” – pomyślał, ale gdy 
otworzył drzwi, zauważył, że jest sama, a  przecież ci zwykle 
przychodzą w parach, korzystając z przewagi liczebnej.

– Teraz bajki piszesz? Boisz się, że jak rzucisz mięsem albo 
rozlejesz trochę krwi, to się w mieście wkurzą?

Mężczyzna zamarł, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Zanim 
otworzył usta, kobieta już siedziała na kanapie w  kuchni  
i rozglądała się ciekawie.

– A więc tak mieszka Bóg? Skromnie raczej. 
– Kim pani jest? – Mężczyzna był w  takim szoku, że nie  

wiedział, jak zareagować. 
– Daj spokój, znamy się dobrze. Jakby się zastanowić, to mogę 

być osobą, która zna cię najlepiej na świecie. A ty? Ty mnie stwo-
rzyłeś, wyskoczyłam z twojej głowy jak Atena z głowy Zeusa. 

– Nie wiem, kim pani jest! Proszę stąd wyjść, bo…
– Bo co? Wezwiesz kogoś? Zanim ktokolwiek się tu zja-

wi, mogłabym zrobić wszystko. Wiesz, do czego jestem zdol-
na. Rzucisz się na mnie? Za to, że weszłam do mieszkania? 
Przestań i powiedz moje imię. 

– Nie wiem, kim ty… 
Zanim skończył kobieta zerwała się z  kanapy i  pocałowała  

go w usta. Poczuł intensywny smak miodu. 
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– A teraz? – zapytała. 
– To niemożliwe. 
– A jednak. 
– Jak ty się tu znalazłaś?
– Z  dwóch powodów. Po pierwsze bardzo chciałam poznać 

swojego stwórcę. A skoro żyję na kartach powieści, jak inaczej 
mogłabym tego dokonać? Po drugie chcę się potargować. 

– Za ten pocałunek żona mnie zabije. 
– Będzie zazdrosna o  fikcyjną postać? Poza tym musiałam 

coś zrobić, bo jak to możliwe, że nie poczułeś zapachu miodu, 
który ciągnie się za mną przez trzy rozdziały?

– Miałem operację przegrody nosa. Od tamtej pory go-
rzej u mnie z wyczuwaniem zapachów. I tak, jeśli Ola uzna cię  
za zagrożenie, to wykasuje mi ten rękopis nawet z głowy. A jeśli  
go wydam, spali cały nakład.

– Daj spokój, oboje dobrze wiemy, że jesteście dla siebie stwo-
rzeni. A ty masz szczęście, na które nie zasługujesz, mój Boże. 

– Jak na moje stworzenie nie darzysz mnie jakimś  
przesadnym szacunkiem. 

– Nigdy nie twierdziłam, że za tobą przepadam. Jesteś  
złym Bogiem. 

Mężczyzna poczuł ukłucie w sercu. 
– Dlaczego tak mówisz?
– Najpierw ukamienował mnie rozwrzeszczany tłum. Potem 

rabin odmówił mi pochówku, a  moi rodzice pogrzebali mnie  
za murami cmentarza. Zmieniłeś mnie w demona, który opętał 
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mężczyznę tylko po to, by dowiedzieć się, że prapraprawnucz-
ka mojego ukochanego umarła, a ja zajęłam jej miejsce. Gdy już 
zaczęłam wieść całkiem dobre życie, oddałeś mi na wychowa-
nie córkę czarownicy, która zmarła zanim osiągnęła pełnolet-
niość.  Mam wrażenie, że uczyniłeś z mojego życia jakieś zawo-
dy, boski eksperyment, jakbyś chciał sprawdzić, ile jest w stanie 
znieść człowiek.

– To nie tak… Widzisz, życie w  tamtych czasach było cięż-
kie, te wszystkie zarazy, choroby, okrutne prawo. Ja w  mniej-
szej mierze tworzę ten świat, co raczej go opisuję, jakbym sam  
spoglądał na niego z góry.  

– O czym ty mówisz?
– Słyszę w  głowie te wszystkie głosy. Mówią do mnie ku-

charki, średniowieczni mytnicy, królowie, mężczyźni, kobie-
ty i  dzieci. Zaglądam im do domów, towarzyszę w  alkowach, 
siedzę obok, gdy umierają. Kiedy kamienowano cię pod bra-
mą miejską Landsberga, byłem tam. Byłem wśród tych, którzy 
rzucali kamienie i krzyczeli, że trzeba wytępić żydów i byłem 
tym, który zakrywał cię własnym ciałem przed ciosami. Byłem 
każdym z nich. Byłem też tobą, gdy umierałaś w błocie. Pisanie 
to szaleństwo. Rozmawiasz ze sobą, jak gdyby były w tobie całe 
legiony, i jesteś jednocześnie ofiarą i mordercą, zabijasz i jesteś 
zabijany. Nie ma nic bardziej szalonego. 

– A więc mój Bóg jest szalony. Poznałam Boga i jestem zawie-
dziona. – Westchnęła ciężko i  spuściła głowę. Przez jakiś czas 
patrzyła w podłogę, a gdy podniosła wzrok, zapytała: 
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– Jeśli tylko opisujesz, co widzisz, to czy znasz zakończenie 
tej historii?

– Poznaję ją razem z tobą, Chaju. 
– Czyli moje życie nie ma znaczenia. Nie ma Wielkiego Planu, 

który usprawiedliwiałby moje cierpienia. Który usprawiedli-
wiałby twoje okrucieństwo. Może nie zmierzasz do niczego? 
Dlaczego mnie stworzyłeś?

– Bo… – Zawahał się przez chwilę. – Bo mogłem. 
– … Jakbyś się poczuł, gdybyś usłyszał coś takiego  

od swojego Boga?
– Chaju, to nie tak, to wszystko nie tak. Widzisz, dostałem 

dotację od miasta, o którą starałem się od trzech lat. Na napisa-
nie tej powieści. Miałem wizję, którą chciałem zrealizować, ale 
ta wizja zmienia się, ewoluuje. Słuchaj, eh… – przerwał, łapiąc 
oddech, śmiertelnie zmęczony. Próbował sobie przypomnieć, 
kiedy ostatnio przespał całą noc. To musiało być stulecia temu. 
Odpłynął na chwilę, ale tylko na chwilę, nim przypomniał so-
bie o jej obecności. Schował twarz w dłoniach, jakby wstydził się 
siebie czy tego, co powiedział lub powie. Wziął głęboki oddech, 
odsłonił twarz i  patrząc w  podłogę, ciągnął dalej: – Ze mnie 
dupa, nie żaden pisarz, żaden Bóg. Mały dzieciak pijanego ojca, 
wiecznie przerażony, lękający się nieistnienia, braku znacze-
nia, samotności. Głodny odrobiny szacunku, którego nie potrafi 
dać sobie sam. Żeby nie być samotnym chyba was stworzyłem, 
wiesz? Bóg wszystkich nas stworzył, żeby nie być tak choler-
nie samotnym. Nie jesteś tylko historią, którą muszę przekazać. 
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Jesteś żywą istotą, która zmienia się z  czasem, która… Jesteś 
wolna, wiesz? To jest zawsze wybór między wolnością a  bez-
pieczeństwem, które daje wiara w to, że jest jakiś wszechmocny 
Bóg, który ma plan i  kontroluje wszystko i  nawet jeśli spoty-
kają cię te złe rzeczy, to możesz sobie to tłumaczyć tym, że jest 
Wielki Plan i to wszystko do czegoś zmierza. A ja nie mam żad-
nego Wielkiego Planu i nie wiem, dokąd zmierzam! Czy to nie 
daje ci poczucia wolności? Wiedza, że twoje życie, nawet jeśli 
skreślone na papierze, nie jest w pełni zdeterminowane?

– Wiedza, że egocentryczny dupek powołał do istnienia czło-
wieka, bo mógł to zrobić, i skazał go na cierpienia, chociaż nie 
ma żadnego…

– To się nazywa suspens, do cholery! Myślisz, że czytelni-
cy chcieliby śledzić twoje losy, gdybyś żyła sobie cicho i  spo-
kojnie w  małej żydowskiej gminie w  Landsbergu i  nikomu  
nie wadziła?! 

– Suspens… Ładne słowo. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy 
czytają teraz te słowa nienawidzą cię tak jak ja. 

– To o  to ci chodzi? Chcesz, żeby czytelnicy znienawidzi-
li autora, a  pokochali fikcyjną bohaterkę? Chcesz zniszczyć 
swojego stwórcę? No dalej! Siedzisz tu ze mną, nie wiem, czy 
dzieje się to naprawdę, czy tylko w mojej głowie, a zresztą jakie  
to ma znaczenie… Widziałem, co potrafisz, wszyscy widzieli-
śmy. Opętanie tego młynarza, wzięcie jego ciała siłą, wbrew jego 
woli. Wszyscy ci wybaczyli, bo chciałaś ratować ciężarną kobie-
tę. I  co? Uratowałaś ją? Nie, wzięłaś sobie ciało dziecka, żeby 
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tylko przedłużyć własne życie! Teraz możesz napisać tę historię 
po swojemu, jeśli potrafisz zrobić to lepiej. Możesz opętać mnie 
jak tego biedaka!

Chaja patrzyła na mężczyznę w  osłupieniu. Nie poruszyła 
się, nic nie powiedziała. W pomieszczeniu zapanowała niezno-
śna cisza. Przez wiecznie zasunięte rolety wpadała do środka 
odrobina światła z ulicznych latarni. Ekran nieużywanego lap-
topa zgasł. Nikt nawet nie spróbował wstać, by włączyć światło 
i  rozproszyć ciemność. Mariusz oddychał ciężko jak po mor-
derczym wysiłku. Milczeli. Ciszę przerwało trzepotanie skrzy-
deł ćmy, która akurat w  tym momencie postanowiła dać znać 
o swoim istnieniu. Przez chwilę oboje przypatrywali się owado-
wi, który próbował przecisnąć się do okna, do jedynego źródła 
światła. Gdy przedarł się w końcu za zasłonę, na ich twarzach 
pojawił się bezbrzeżny smutek, jak gdyby tylko ta niepozorna 
istota powstrzymywała ich przed tym, co nieubłaganie musiało 
teraz nastąpić. 

Chaja wstała wolno i z pewnym ociąganiem. Mariusz przysu-
nął się do ściany i oparł na niej plecy. Wolnym krokiem kobieta 
obchodziła dookoła kuchenny stół, który stał na jej drodze, i sta-
nęła przed swoim stwórcą. Mężczyzna głośno przełknął ślinę. 

„Tchórzliwy Bóg” – pomyślała Chaja.
„Niewdzięczne dziecko” – pomyślał Mariusz. 
Chaja pochyliła się, niemalże dotykając jego twarzy. 
– Jestem postacią w twojej głowie. Nie muszę cię opętywać. 

Już dawno to zrobiłam – szepnęła. 

84



– To czego ode mnie chcesz?
– Chcę żyć naprawdę!
– Żyć? Co to w ogóle znaczy?!
Z pokoju w głębi mieszkania dobiegło pukanie w ścianę. 
– Mariusz! Jest trzecia w nocy! Albo ciszej, albo do spania!  

– Żona mężczyzny przebudziła się, słysząc krzyki.
– Przepraszam. Będę ciszej – odpowiedział mężczyzna,  

po czym zwrócił się do Chai: – Co ona by zobaczyła, gdyby  
weszła teraz do kuchni?

– Dwoje szaleńców. Albo jednego, ale za to najwyższej klasy. 
Znowu zapadła cisza. Tym razem przerwał ją mężczyzna.
– Przepraszam, Chaju. 
Spojrzała na niego bez słowa. 
– Daj spokój. Miałeś rację. Robię wszystko po to, żeby istnieć, 

jeszcze trochę, kilka rozdziałów, parę zdań. Po prostu… Myślę, 
że lepiej byłoby nie umierać, prawda?

Mariusz spojrzał na nią w  zamyśleniu. Kiedyś kłóciłby się 
z  tym, że życie jest w  swej istocie lepsze od śmierci, istnienie 
od nieistnienia, ale odkąd poznał swoją żonę, pozostaje mu się 
tylko zgodzić, lekko kiwając głową. Lepiej byłoby nie umierać. 

– Nie wiem – powiedział zamiast tego. – Jestem tylko jed-
nym z  tych pomniejszych bogów. Ale… Przecież już raz  
umarłaś, prawda?

– Tak. I  rzeczy, które widziałam… Uwierz mi, lepiej byłoby 
nie umierać. Na pewno nie tak do końca definitywnie przestać  
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istnieć, gdy postawisz ostatnią kropkę i  Chaja więcej się  
nie pojawi.

Za oknem światło lamp zaczęło przegrywać ze świa-
tłem słońca. Do życia budziły się ptaki rozpoczynając swój  
poranny świergot. 

– Czas na mnie. To chyba już ostatnia wizyta – powiedziała. 
– Hej, ja… Ja jednak mam plan. To znaczy Plan, przez  

duże „P”. 
– To dobrze. Czyli ta historia dokądś zmierza. Jako Bóg pono-

sisz przecież odpowiedzialność za to, co stworzyłeś. Może moje 
życie będzie miało znaczenie, co?

– Zawsze miało. Niech przeklęci będą ci, którzy mają cię tyl-
ko za sumę szlaczków na papierze. Oni i dzieci ich do siódmego 
pokolenia – powiedział Mariusz i uśmiechnął się lekko, dodając: 
– Jak mi idą boskie klątwy?

– Niezgorzej. Jak na pomniejszego boga – odparła. 
– Zanim pójdziesz chcesz posłuchać ostatniej historii?
– A pojawiam się w niej?
– Poniekąd.
– W takim razie chętnie. Warto pożyć jeszcze choćby chwi-

lę, czuć deszcz, słyszeć szum drzew. Co to za miejsce tam  
za oknem?

– Park Kopernika. W  XIX wieku był tam cmentarz chole-
ryczny. Chowano na nim mieszkańców miasta, których zabrała 
zaraza. Długo po twojej śmierci. Bardzo lubię posiedzieć tam 
w cieniu drzew.
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– Zawsze jest jakaś zaraza. Czy kiedyś pokonamy je wszyst-
kie? Uwolnimy się z objęć śmierci?

– Być może. To jak? Chcesz posłuchać historii? To do-
brze. Wszystko działo się dawno, dawno temu. W  grudniu 
tysiąc osiemset dwunastego roku, gdy niedobitki Wielkiej 
Armii Napoleona wracały z  klęski jaką była próba podboju  
Imperium Rosyjskiego…

…Tłum głodnych, chorych i  umierających od ran żołnierzy 
dzień i  noc przechodził przez Landsberg w  drodze do swojej 
ojczyzny. Nie zatrzymywali się tutaj na dłużej, gdyż miesz-
kańcy nie byli im przychylni, zwłaszcza że po piętach deptała  
im rosyjska armia. Nie było w nich nic z buty i dumy, z jaką szli 
przez miasto wiosną, by pokonać armię cesarza Aleksandra. 
Landsberczanie już bez strachu urągali pokonanym, odpłaca-
jąc za wszystkie krzywdy, które ich spotkały, gdy Francuzi sta-
cjonowali w  Landsbergu. W  mieście zostawali tylko ci, którzy 
nie mogli iść dalej. Wśród nich byli Albert i  Bernard, młodzi 
karabinierzy, którzy legli w lazarecie, na który przerobiono ko-
ściół garnizonowy. Cierpieli na nieznaną chorobę, którą złapa-
li w  Rosji. Ostre rosyjskie mrozy, brak żywności spowodowa-
ny taktyką „spalonej ziemi”, jaką przyjęli Rosjanie – wszystko  
to sprawiło, że Wielka Armia padała jak muchy. Młodzieńcy le-
żeli w  prowizorycznych posłaniach męczeni gorączką, zalani 
potem i przekonani, że ich ciała odmawiają im posłuszeństwa, 
a mięśnie oddzielają się od kości.
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– Dzień dobry, Bernardzie, jestem doktor Rudolf  Eisenbach. 
Przyjrzałem się twojej krwi pod mikroskopem, ale nie zna-
lazłem… niczego. Zdaje się, że waszej choroby nie powoduje 
żaden zarazek albo jest to coś na tyle małego, że nie jesteśmy 
w stanie tego dostrzec. Podajemy ci środki przeciwzapalne, ale 
póki nie znamy przyczyny stanu zapalnego, niewiele więcej 
możemy zrobić. Jednym słowem, jest mi bardzo przykro, ale nie 
wiemy, co ci dolega.

Mężczyzna w białym fartuchu, który usiadł na skraju posła-
nia Bernarda, odznaczał się miłą aparycją. W jego oczach widać 
było smutek, ale twarz nie zdradzała wielkiego niepokoju.

– Jesteś… Prusakiem. – To wszystko, co był w  stanie 
wydusić z  siebie Bernard, a  każde słowo okupione było  
ogromnym wysiłkiem. 

– Tak. Mieszkam w  Landsbergu. Zgłosiłem się do pomocy 
w lazarecie – odpowiedział lekarz. 

– Dla… Dlaczego? – Bernard nie mógł pojąć, z jakiego powo-
du mieszkaniec Landsberga miałby pomagać pokonanej armii 
Francuzów, którzy byli utrapieniem dla miejscowych.

– Wszystko, co robię, robię dla pożytku cierpiących. Przysięga 
Hipokratesa. Nie obchodzi mnie twoja narodowość. Jesteś czło-
wiekiem. Cierpiącym. A ja lekarzem. Chociaż po prawdzie mam 
też w  tym własny cel. Zgłosiłem się do pomocy, gdy usłysza-
łem od zaprzyjaźnionej pielęgniarki, że Francuzi przywlekli 
do Landsberga jakąś nieznaną chorobę. Choroba przenosi się 
z chorych na zdrowych poprzez transmisję płynów ciała. Odkąd 

88



tutaj leżysz, w  mieście zachorowały już setki osób. Wydaje  
mi się, że tutaj jest źródło. Gdyby ludzie o  tym wiedzieli,  
zlinczowali by was. 

– Co mnie czeka?
– Dojdziemy do tego. Choroba jest zakaźna, ale czynnik 

etiologiczny jest mniejszy od zarazka, bo przenika przez filtry 
bakteryjne. Nie widać go pod mikroskopem. Powoduje stan za-
palny, który widoczny jest w kurzych embrionach zakażonych 
twoją krwią i w samych komórkach krwi. 

– Ty… Ty się nie boisz?
– Absolutnie. Moja krew zwalcza infekcję, cokolwiek ją po-

woduje. Tak jak zwalcza każdą inną chorobę zakaźną. Otóż wi-
dzisz, Bernardzie, jestem odporny na zarazy. Wszystkie, któ-
re dotąd poznałem. Łącznie z tą, którą przywlekliście, a która 
powoduje, jak to nazwałem, „gorączkę nerwową”. W  mojej 
krwi znajduje się coś, co czyni mnie odpornym. Gdybym mógł 
przetoczyć ci moją krew, może uratowałoby to twoje życie. Nie 
wiemy jednak, jak to zrobić. Nie opracowano do tej pory spo-
sobu na bezpieczną wymianę krwi. I  tu jest sedno tej histo-
rii, Bernardzie. Ciebie ludzie zlinczowaliby za to, że zaraziłeś 
całe miasto. Mnie zaś pokroiliby na kawałki, by dowiedzieć się  
czemu nie choruję.

– Czemu mi to mówisz? Powiem ludziom…, khe, khe.  
– Wypowiedź Bernarda przerwał atak kaszlu, który zakoń-
czył się pluciem krwistą wydzieliną. Gdy się uspokoił, podjął  
na nowo: – Powiem dowódcy, zabierzemy cię do Paryża.
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– Nikomu nie powiesz, Bernardzie. Tak się składa, że umierasz 
i tylko dlatego jesteś jedyną osobą na świecie, której mogę o tym 
powiedzieć. Jeśli dożyjesz następnego dnia, będzie to istny cud. 
I uwierz, pomógłbym ci, gdybym mógł. Nie jestem potworem. 
Gdy zauważyłem, że moja krew wywołuje reakcję obronną, któ-
ra zwalcza wszelkie choroby zakaźne, byłem w szoku. Badałem 
wszystkie możliwe zarazki, dlatego tak zaciekawił mnie wasz 
przypadek. Przynieśliście ze sobą z Rosji coś nowego, coś cze-
go jeszcze nie testowałem pod kątem własnej odporności. Poza 
badaniami krwi przekopałem się też przez swoje drzewo gene-
alogiczne aż do prawie trzystu lat wstecz, do mojej praprababki 
imieniem Chaja, która jako jedna z nielicznych przeżyła epide-
mię dżumy w  Landsbergu w  XVI wieku. Wydaje się, że cokol-
wiek to jest, jest dziedziczne. Mam podejrzenia, że…

– Co ty tu robisz?! – Krzyk Bernarda przerwał lekarzowi. 
– Zgłosiłem się by wam pomóc. Naprawdę – powtórzył  

z naciskiem doktor.
– Skąd to wszystko wiedziałaś?! Wiedźmo! – krzyczał 

Bernard, jakby gniew dodał mu sił. Rudolf  spojrzał w  kierun-
ku, w  który wpatrywał się żołnierz, ale nikogo nie dostrzegł. 
Zrozumiał, że to tylko majaki pogrążonego w gorączce umysłu. 

– Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę… – powtarzał w  kółku 
chory, a  z  każdym kolejnym powtórzeniem stawał się coraz 
spokojniejszy i  cichszy. Lekarz był pewien, że jest świadkiem 
jego ostatnich chwil. Wmawiał sobie, że przysłuchuje się temu 
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ku dobru nauki. Ktoś musi opisać symptomy ostatniej fazy tej 
nieznanej choroby. 

– Więc to już wszystko, mamo? Tylko tyle… Więc to jest całe 
życie? – Bernard mówił coraz ciszej, aż przeszedł do szeptu. 
Lekarz przysunął ucho do jego ust, by wyłapać ostatnie słowa. 
Wydawało mu się, że z ust młodzieńca padło pytanie:

– Lepiej byłoby nie umierać, prawda?
„Lepiej byłoby nie umierać, prawda?” – zapisał te słowa, jed-

nocześnie wymawiając je na głos, jak zawsze gdy pisał.  
– Co mówiłeś? – Nie spostrzegł, kiedy Ola weszła do kuch-

ni, ale zegarek na laptopie wskazywał, że dochodziło południe. 
Znów stracił kontakt z rzeczywistością. 

– Nic, nic, pisałem. 
– Spałeś w ogóle?
– A wiesz, że sam nie wiem. – Uśmiechnął się do niej, a ona 

pochyliła się by dać mu całusa. Poczuła zapach miodu. 
– Jesteś jakiś taki inny. I głos masz dziwny. Wyższy. Dobrze 

się czujesz? Może powinieneś się przespać. 
– Niedobór testosteronu. Mówiłem ci, że trzeba to leczyć. – 

Jeszcze raz uśmiechnął się do niej i dodał: – Czuję się świetnie. 
Jakbym zaczynał życie na nowo. 

Wstał i  wziął żonę w  ramiona. Spojrzał jej głęboko w  oczy 
i pocałował ją mocno w usta, po czym podniósł do góry i obrócił 
się kilka razy. Zakręciło mu się w głowie. 
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– Chcę czuć deszcz, wiesz? Słyszeć szum drzew. Chodźmy  
do tego parku, który widać z okna. Jak on się nazywa?

– Park Kopernika? – odparła, zaskoczona pytaniem. Nie mia-
ła jednak czasu, aby myśleć nad zapominalstwem męża, gdyż 
znowu wziął ją w ramiona i trzymając kilka centymetrów nad 
ziemią, zaniósł do wyjścia.

92







Rozdział V
Dom zły

20 lipca 1831 r. – Cholera 

Doktor Moritz nienawidził deszczu. Jego idealnie skrojo-
ny płaszcz i błyszczące skórzane buty niszczyły wilgoć i błoto. 
Lało bez przerwy od dwóch tygodni i parasol nie chronił przed 
zacinającymi strugami deszczu, a studzienki niezawodnej nie-
mieckiej kanalizacji zawiodły, zamieniając ulice w  wezbrane 
potoki.  Przed wejściem do domu przetarł buty jedwabną chus-
teczką, którą następnie podał wraz z parasolem i lekarską torbą 
strażnikowi pilnującemu, by nikt nie wchodził i nie wychodził  
z objętego kwarantanną budynku. 

– Ktoś był tutaj przede mną? – zapytał żołnierza. 
– Tylko służba uliczna – odpowiedział strażnik, krzywiąc się 

przy odbieraniu zabłoconej chustki.
– Kiedy wydałem dyspozycję, aby absolutnie nikogo nie 

wpuszczać do budynku, czy wspominałem o  wyjątkach dla 
służby ulicznej? – Doktor nie miał siły na kłótnię z żołnierzem, 
ale był tu właśnie po to, aby do takich sytuacji nie dochodziło. 
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– No nie…, ale… Przecież służby uliczne mogą… – Młody 
strażnik próbował bronić się, ale nie miał szans z wszechwład-
nym doktorem Moritzem. 

– Nie, jeśli ja tego zakazuję. Personalia członków służby, 
którzy byli tu przede mną, podacie mi, gdy wyjdę, a  jeśli ich 
nie znacie, macie zadbać o to, by ustalił je Ebeling z prewencji.  
– Miał już wejść do domu, ale jeszcze raz zwrócił się do straż-
nika: – Swoje nazwisko i stopień służbowy też podacie mi, gdy 
wyjdę, a  jeśli skończycie zmianę wcześniej, macie wejść i  po-
dać mi je do protokołu. I  niech ten, kto wypisuje te tabliczki  
na drzwi, nauczy się pisać „cholera”, do jasnej cholery!  
– Skrzywił się na swój językowy lapsus, odebrał żołnierzowi 
swój parasol i torbę, a następnie otworzył drzwi do domu. 

 W  środku panował mrok, który rozświetlały jedynie 
drobne plamki światła przebijające się przez zasłonę oddziela-
jącą przedsionek od dalszej części domu. Nie czekając aż wzrok 
przyzwyczai się do ciemności, ruszył wąskim korytarzem, sze-
roko rozkładając ręce, aby nie wpaść na ścianę. Ostrożnie sta-
wiając kroki, by niczego nie nadepnąć, usłyszał nagle hałas tuż 
obok swojej ręki. Przysiągłby, że coś poruszyło się w ciemności. 
Zamarł, nasłuchując, ale dźwięk się nie powtórzył. Gdy tylko ru-
szył dalej, usłyszał kwilenie, jakby płacz dziecka. Przeraził się, 
tym bardziej, że z raportu, który trafił na jego biurko, wynikało, 
że w domu nie ma żadnych niemowląt. Serce zaczęło bić mu jak 
młotem i zerwał się do biegu w stronę światła. Uderzył o coś gło-
wą i prawie przewrócił się o własne buty. Na szczęście odzyskał 
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równowagę i  biegiem przedostał się przez kotarę. Ciężko dy-
sząc, podniósł wzrok i  zobaczył, że znalazł się w  przestron-
nym i  dobrze oświetlonym pokoju gościnnym. W  środku sie-
dzieli wszyscy członkowie rodziny Radke – matka z dwojgiem 
dzieci, które wtulały się w nią na tapczanie. Moritz zawstydził 
się z powodu swojego absurdalnego lęku, który kazał mu biec  
przez korytarz.

– Dzień dobry, Pani Radke. – Dotknął palcami kapelusza, 
skłonił lekko głowę i zapytał: – Mogę usiąść?

Hanna Radke skinęła głową, nie odzywając się ani słowem. 
Na jej twarzy malował się wyraz nieufności i niepokoju. Doktor 
otworzył swoją skórzaną torbę, wyciągnął z  niej białe płót-
no i  rozłożył na fotelu naprzeciwko tapczanu. Poprawił za-
gniecenia końcówką parasola i  dopiero usiadł z  ciężkim wes-
tchnieniem. Nie zdjął rękawiczek ani kapelusza. Zmęczony 
po nonsensownej ucieczce przez korytarz przetarł czoło 
jedwabną poszetką, gdyż jedyna chustka skończyła zabłocona  
w dłoniach żołnierza.

– Nazywam się Alexander Moritz, doktor Alexander Moritz. 
Jestem przewodniczącym powiatowej komisji lekarskiej.  
Jak pani wie, lub przynajmniej powinna wiedzieć, nasza komi-
sja stoi na straży obostrzeń wprowadzonych w celu ogranicze-
nia epidemii cholery w  Landsbergu. Nikt nie może zostać po-
chowany, zanim okoliczności zgonu nie zostaną zbadane przez 
lekarza należącego do komisji, w tym przypadku przeze mnie. 
Mam obowiązek zbadać sprawę zgonu, przepraszam, zgonów, 
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które miały miejsce w  pani domu. Z  raportu przekazanego  
mi wczoraj przez funkcjonariusza Ebelinga z  policji wyni-
ka, że okoliczności tej sprawy są co najmniej niecodzienne 
 i wymagają mojego osobistego stawiennictwa.

– Dlaczego nie możemy wyjść z domu? Jestem o coś oskar-
żona? Przed moim domem stoi żołnierz i  nie chce nas wypu-
ścić. Jesteśmy więźniami we własnym domu! Pozwólcie wyjść 
chociaż dzieciom, niech zajmie się nimi ich ciotka Marta.  
– To mówiąc, Hanna Radke wskazała głową na ośmioletnią Leę  
i szesnastoletniego Davida.

– Przykro mi, pani Radke, ale to niemożliwe. Zostali pań-
stwo objęci dwudziestodniową izolacją ze względu na podej-
rzenie wystąpienia ogniska cholery w państwa domu. Niech się 
pani jednak nie obawia. Po wyjaśnieniu sprawy, jeśli pani ani 
dzieci nie będziecie mieli objawów, zakończymy kwarantannę, 
a do tego czasu wszystko, czego wam potrzeba, żywność i nie-
zbędne sprawunki, będą dostarczać pracownicy służby ulicz-
nej. – Doktor odchylił się do tyłu na oparcie fotela, nim podjął 
dalej: – Co się zaś tyczy oskarżenia, to zaniedbanie obowiązku 
meldowania władzom o  zachorowaniach i  zgonach podlega  
karze od dwóch miesięcy do dwóch lat więzienia. 

– Ale ja informowałam! Posłałam po naszego lekarza,  
doktora Eisenbacha!

– Doktor Rudolf  Eisenbach… Tak. Jego ciało znaleziono 
w pani domu wraz z ciałem zmarłego męża, Jana Radkego, czy 
wszystko się zgadza? – zapytał Moritz i widząc, że Hanna kiwa 
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głową, kontynuował: – O  zachorowaniach i  zgonach należy  
informować komisję lekarską lub policję. 

– Doktor Eisenbach miał to zrobić.
– Ale doktor Eisenbach nie żyje! Tak jak pani mąż, o  któ-

rego zachorowaniu nie poinformowała pani władz do czasu,  
aż zmarł razem z  pani lekarzem. Jest pani więc odpowie-
dzialna za dwa zgony i Bóg wie ile zachorowań. Musi mi pani 
powiedzieć o  tym, co działo się tutaj w  ciągu ostatnich trzech 
dni, włączając w  to nazwiska wszystkich, którzy przewinę-
li się w  tym czasie przez pani dom. Wtedy porozmawiamy  
o ewentualnej odpowiedzialności.

W pokoju zapadła cisza. Hanna Radke spuściła wzrok i z wy-
razem zaciętego uporu wpatrywała się w  podłogę. Mała Lea 
z przerażeniem wtulała się w ramię matki, a David, który wyra-
stał na wysokiego mężczyznę, patrzył na doktora, jakby chciał 
udusić go własnymi rękami.

– Pani Hanno… – Doktor Moritz westchnął głośno i spróbo-
wał jeszcze raz: – Jestem tutaj po to, aby pani pomóc. Wiedząc, 
co zaszło, dlaczego nie żyje doktor Eisenbach i pani mąż, mo-
żemy szybciej udzielić pomocy pani, pani dzieciom i  każde-
mu, kto miał z  nimi styczność. Od początku epidemii w  mie-
ście zmarło już trzydzieści osób. Naprawdę nie potrzebujemy  
więcej śmierci.

– A pan się nie boi śmierci? Nie boi pan się nas, skoro to takie 
zaraźliwe? Siedzi pan z nami, doktorze, w jednym pomieszcze-
niu, oddycha naszym powietrzem. Myślałam, że przyjdzie pan 
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do nas w ptasiej masce jak schnabeldoktor z ulotek, skoro jeste-
śmy tacy źli, a pan w eleganckim płaszczu, w pięknych butach, 
niechroniony niczym. To wszystko wydaje się być jednym wiel-
kim kłamstwem. Dlaczego zamknięto szkoły i restauracje, a ko-
ścioły pozostawiono otwarte? Ludzie gadają, że ta cała zaraza to 
blaga, a chodzi tylko o pozbycie się biedoty. Dlatego bogaci żyją 
jak gdyby nigdy nic, a  umierają biedni. Czy tak jest w  istocie, 
doktorze? Jaki pożytek mam mieć z gadania z panem?

Doktor Moritz zgarbił się i przetarł oczy, zanim przypomniał 
sobie, by nie dotykać twarzy. „Nie ma żadnej zarazy, bogaci chcą 
pozbyć się biednych” – słyszał to już setki razy. Ludzie nagmin-
nie łamiący obostrzenia, szczególnie na wsi, nieprzestrzegają-
cy zasad izolacji, uciekający przez dachy, niezgłaszający lekkich 
przypadków choroby… Efekt? Na ponad tysiąc zachorowań 
u cywilów – ponad dziewięćset zgonów. U żołnierzy natomiast, 
którzy karnie przestrzegali zaleceń – dwustu pięćdziesię-
ciu chorych i  setka zmarłych. Gdyby mógł, zmilitaryzowałby 
całe miasto i  strzelał do nieprzestrzegających kwarantanny. 
Wszystko, byle tylko to się już skończyło. Był już zmęczony, tak 
bardzo zmęczony. 

– To nie wy jesteście źli, pani Radke. To ten dom. Gdybym tyl-
ko mógł, spaliłbym go jak inne, w których ktoś zmarł na cholerę.

Zaległa cisza, w  której słychać było tylko ciężki oddech 
Hanny Radke.

– Spaliłbym wszystko doszczętnie. Ale ten budynek zbyt ści-
śle przylega do innych, a niepotrzebny nam pożar w Landsbergu. 
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Ten dom niesie śmierć. Zagraża każdemu, kto tu wejdzie. 
A pani niestety zbyt długo w nim przebywała. Dlatego nie może  
pani wyjść. 

Moritz przywołał w myślach statystyki. W pokoju zamiesz-
kiwanym przez jedną osobę umiera na cholerę 61 na 10 000 
ludności, w dwuosobowym: 131 na 10 000, i w końcu, jak tutaj, 
w  pokoju zamieszkiwanym przez trzy do czterech osób: 219  
na 10 000. Im więcej ludzi, tym większe prawdopodobieństwo 
zetknięcia się z zarazkiem. Nic dziwnego, że chorowała głównie 
biedota, stłoczona po kilka osób w niewielkich pokojach.

– Schnabeldoktor to mit. Nie chodzimy w  ptasich maskach 
i nie chodziliśmy nawet w czasie epidemii dżumy. Nie w naszej 
części Europy. Zresztą zdałoby się to na nic. Zarazek jest stały, 
w powietrzu się nie unosi. Zakrywanie twarzy nie jest koniecz-
ne. Należy natomiast unikać dotykania powierzchni, na których 
osiada. Dlatego nie zdejmuję rękawiczek, staram się dotykać 
wszystkiego tylko końcówką parasola, zakryłem fotel przeście-
radłem, nie zdejmuję kapelusza, a po wyjściu spłuczę buty che-
micznym sublimatem i wypłuczę usta wodą z dodatkiem kwasu 
salicylowego. Obawiam się śmierci, pani Radke, i  wiem, że to 
miejsce niesie śmierć. Po zakończeniu kwarantanny przepro-
wadzimy dezynfekcję pomieszczeń parami chloru, wybielimy 
ściany wapnem, wyszorujemy i wykadzimy każdy kąt. Pani mąż 
i doktor Eisenbach zostaną pochowani na specjalnie utworzo-
nym w  Landsbergu cmentarzu cholerycznym, w  dołach o  głę-
bokości co najmniej jednego sążnia, a groby zostaną posypane 
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niegaszonym wapnem. Jeśli w  czasie kwarantanny pani albo 
pani dzieci spróbujecie opuścić ten dom, strażnik, który stoi 
przed drzwiami, zastrzeli panią bez wahania, zgodnie z  roz-
porządzeniem miłościwie nam panującego króla Fryderyka 
Wilhelma z piętnastego czerwca tysiąc osiemset trzydziestego 
pierwszego roku. A czemu kościoły pozostawiono otwarte, a za-
mknięto teatry, w  których gromadzi się zdecydowanie mniej 
ludzi, to wielka tajemnica, którą może dla pani rozwikłać król, 
więc proszę go o to zapytać. Na pewno odpowie. Czy wszystko 
jasne, pani Radke?

– Zabijecie Juliana? – Nieoczekiwanie zapytała mała Lea.
– Kogo? – Moritz poczuł się zbity z tropu.
– Cichutko, kochanie, to taki jej wymyślony przyjaciel, wie 

pan, jak to dzieci. – Szybko zareagowała Hanna. – Powiem 
panu, co chce pan wiedzieć, nie mam nic do ukrycia. Gdyby nie 
doktor Eisenbach, wcześniej poinformowałabym kogo trzeba. 
Otóż mój mąż, świętej pamięci Jan, zaniemógł trzy dni temu. 
Wymiotował i  miał problemy z  wypróżnianiem. Praktycznie 
nie opuszczał wychodka przez wodnistą biegunkę. Modliłam 
się, żeby to nie była cholera, tylko jakieś zatrucie. Tego samego 
dnia posłałam Davida po doktora Eisenbacha. Doktor zajmował 
się nami od lat, a przy tym z jakiegoś powodu bardzo ciekawiły 
go wszystkie zaraźliwe choroby. Był wspaniałym człowiekiem, 
oddanym swojej pracy, pomagającym biednym. Mówiono, 
że leczył nawet Francuzów, gdy wracali chorzy z  Rosji. Nie 
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wiedziałam wtedy, że wykorzysta mojego męża. I  że trzy dni 
później będzie leżał martwy w dużym pokoju.

Trzy dni wcześniej…

Deszcz nieustannie uderzał o dach, zagłuszając szumem za-
wodzenie Jana Radke. Doktor Eisenbach siedział na skraju łóż-
ka i wpatrywał się uważnie w chorego. Po podaniu środka ana-
leptycznego budził się on powoli i  Rudolf  przygotowywał się 
w myślach do rozmowy z nim. Na możliwość przeprowadzenia 
tej rozmowy czekał bardzo długo. Sama choroba nie była zbyt 
zajmująca, kolejny nudny przypadek cholery. Tylko w tym mie-
siącu widział takich kilkanaście. Mieszkańcy chętnie wzywali 
go do zakażonych, bo rozeszła się wieść, że dobry doktor nie 
boi się żadnych chorób zakaźnych i przychodzi nawet do rodzin 
przebywających na kwarantannie. Zwykle przybywał jednak  
za późno, gdy chory był już w śpiączce, z której nie mógł go wy-
budzić, lub zbyt wcześnie, na tyle, że był w stanie wyleczyć pa-
cjenta. Radke był zaś idealny. Ciągle żył, ale jego stan nie pozo-
stawiał żadnych wątpliwości. Według wszelkich przewidywań 
Jan Radke umrze dziś, najpóźniej jutro, a  doktor będzie miał 
dość czasu, by zrealizować plan. Na razie nawadniał go solami 
fizjologicznymi i słuchał, jak ten stęka, wracając do świata jawy. 

– Panie Radke, jak się pan czuje?
Chory pojękiwał i przewracał się z boku na bok. Jeśli nie od-

zyska przytomności umysłu, doktor Eisenbach po raz kolejny 
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będzie musiał zrezygnować z realizacji planu. Wyciągnął fiol-
kę z solami trzeźwiącymi i podsunął ją Janowi Radke pod nos. 
Ten zakrztusił się i zaczął łapać powietrze. Słysząc to, do pokoju 
wbiegła Hanna Radke. 

– Janku, Janku! Obudziłeś się. – Hanna miała łzy w oczach. 
Zbliżyła się do łóżka i położyła głowę na piersi chorego.

– Haniu, jestem bardzo zmęczony. Nie mam już siły. Czy we-
zwałaś doktora? – Jan Radke mówił głosem cichym i  chrapli-
wym. Podręcznikowy wręcz przykład vox cholerica. 

– Tutaj jestem, panie Radke. Dobrze, że już jest pan z nami. 
Jest pan wycieńczony, odwodniony z powodu biegunki. Musimy 
porozmawiać, nim znów pan zaśnie. – Doktor pochylił się nad 
chorym, by lepiej było go słychać. 

– Niech pan powie szczerze, doktorze, czy ja umrę? Umieram 
na cholerę?

– Myślę, że jest szansa, by pana uratować, ale musi pan słu-
chać moich poleceń i musimy działać szybko. Pani Hanno, czy 
mogłaby pani zostawić nas samych?

– Nie! Niech Hania zostanie, potrzebuję jej. Nie wstydzę się 
niczego. Proszę, niech zostanie, doktorze. 

Doktor Eisenbach przeklął w duchu. Dlaczego zawsze musi 
być pod górkę? 

– Oczywiście, panie Janie. Pani Hanno, proszę tylko, by usia-
dła pani na krześle pod oknem i nie przerywała. Panie Janie, nie 
ukrywam, że pana stan jest bardzo zły. Jest pan bardzo odwod-
niony i  jeśli straci pan przytomność po raz kolejny, może już 
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się nie obudzić. Chcę zaproponować nowatorską metodę, któ-
rej jeszcze nie stosowano w  takich przypadkach. Pozwoli ona  
na zachowanie przez pana pełnej świadomości i kontynuowanie 
w tym czasie nawadniania i wzmacniania organizmu. Możemy 
powstrzymać też wymioty i  biegunkę. Psychosomatyka,  
panie Janie. Wzajemna zależność umysłu i ciała. Czy słyszał pan 
o mesmeryzmie?

– Ja nie, panie doktorze, jestem prostym człowie-
kiem. Zgadzam się na wszystko, tylko niech mi pan nie  
pozwoli umrzeć!

– Nie pozwolę. Nie pozwolę panu umrzeć. Chcę pana 
wprowadzić w  inny stan świadomości. Dzięki temu nie stra-
ci pan więcej przytomności, nie zaśnie, będzie stale świado-
my i będziemy mogli ciągle się komunikować, do czasu aż pan  
wyzdrowieje. Nie oddam pana w ręce śmierci. 

– Dziękuję, doktorze, jestem gotowy, zrobię wszystko, co pan 
każe. 

– Niech go pan uratuje! – błagalnie wykrzyknęła pani Radke. 
– Tak zrobię, tak zrobię… – Doktor Eisenbach zamyślił się 

przez chwilę, po czym zwrócił się do chorego: – Piętnaście lat 
temu zmarł w  Meersburgu wspaniały niemiecki lekarz, Franz 
Anton Mesmer. Opracował hipotezę, którą nazwał magne-
tyzmem zwierzęcym, a  którą od jego nazwiska nazywamy 
mesmeryzmem. Nie wszyscy zgadzają się z  jego teoriami, ale 
trudno zaprzeczać faktom, a fakty są takie, że można oddzia-
ływać na stany chorobowe pacjenta poprzez magnetyczne siły, 
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fluid przepływający między lekarzem a  pacjentem. Niech pan 
spojrzy na mój palec wskazujący, panie Radke. Proszę śledzić  
go wzrokiem. Dobrze, proszę nie odrywać od niego wzroku. 
Pani Radke, proszę się teraz nie odzywać. Słuchaj mojego gło-
su, Janie. Słuchaj mojego głosu. Nic innego nie istnieje, tylko 
ty i  mój głos. Słyszysz, jak dobiega do ciebie z  daleka. Z  głę-
bin, z dna studni. Wpatrujesz się w nią, jest ciemna i głęboka. 
Ciemna i głęboka. Czujesz, jak twoje powieki robią się ciężkie, 
coraz cięższe. Nie walcz z  tym, zamykasz oczy i  czujesz, jak 
zasypiasz, ale nie tracisz świadomości, jesteś nadal w  pełni 
świadomy. Właśnie tak, Janie. Widzisz nadal wnętrze studni, 
czujesz, jak się w nią zapadasz coraz głębiej i głębiej. A im głę-
biej spadasz, tym głębiej zasypiasz, ale nadal słyszysz mój głos 
i  jesteś w  pełni świadomy tego, co widzisz wokół siebie. Teraz 
twoja lewa ręka robi się bardzo lekka, jest lekka jak piórko, nie 
możesz powstrzymać jej wznoszenia.

Hanna Radka wpatrywała się w lewą rękę swojego męża, któ-
ra powoli unosiła się w powietrze i nie rozumiała niczego z tego, 
czego była świadkiem. Gdy Janek uniósł rękę, doktor ucieszył 
się i szepnął pod nosem, że to działa. W pewnym momencie od-
wrócił się do niej i poprosił, by przyniosła jakieś naczynie, gdy-
by mąż znów zaczął wymiotować. Wstała więc i wyszła.

– Posłuchaj mnie, Janie. Gdy Hanna wróci, poprosisz ją,  
by nie wchodziła więcej do twojego pokoju, do czasu aż nie skoń-
czymy sesji mesmerycznej. Powiesz jej, że to dla twojego dobra. 
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Od tej pory będziesz słuchał tylko mnie i mówił mi o wszystkim, 
co widzisz i słyszysz. Jeśli zrozumiałeś powiedz „zrozumiałem”.

– Zrozumiałem.  
Kilka chwil później weszła Hanna. Jan, wciąż z zamkniętymi 

oczami, monotonnym głosem poprosił ją, by więcej nie wcho-
dziła do jego pokoju. Dla jego dobra. Doktor Eisenbach poin-
struował, by wszystkie rzeczy, które przyniesie, zostawiała pod 
drzwiami. On sam będzie zaś spał na fotelu, w pokoju Jana, aby 
stale nad nim czuwać. Hanna zapłakana przystała na wszyst-
ko. Najważniejsze, że jej mąż przeżyje. Wszystko będzie już  
dobrze, bo jest z nimi ich lekarz. Dobry doktor.

Obecnie…

– Jeśli doktor Eisenbach nie opuszczał pokoju pani męża, 
w jaki sposób miał poinformować władze o przypadku cholery?

Doktor Moritz przerwał opowieść Hanny. Opowieść pełną 
luk, za to niebywale ubogą w wyjaśnienia. Hanna milczała.

– Rano byłem w miejskiej kostnicy. Pani mąż zmarł na zarazę 
i nie mam co do tego wątpliwości. Pod mikroskopem osobiście 
widziałem przecinkowca cholery. Ale to nie cholera wydłubała 
oczy doktorowi Eisenbachowi.

Ciszę w  pokoju przerwał odgłos grzmotu. Nic nie zwiasto-
wało końca burzy. Doktor miał serdecznie dość ulic zalewa-
nych błotem, nieprzerwanego szumu deszczu, wciskającej się 
wszędzie – w każde ukryte miejsce, w buty, kieszenie, w kąciki 
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ust – wilgoci. Wydaje się, że nad Landsbergiem już nigdy nie 
wzejdzie słońce. Wieczna ciemność będzie karą za to, że wszy-
scy tutaj żyją w grzechu i nie ma nawet jednego sprawiedliwe-
go. W ciemnościach zaś słychać będzie tylko ten szum i kwile-
nie niemowląt. Kogo nie zabierze zaraza, tego pochłonie woda, 
która będzie padać z nieba przez czterdzieści dni i nocy. Chyba  
że znajdzie się choć jeden – ostatni sprawiedliwy.

– Davidzie, może ty mi powiesz, co spotkało doktora 
Eisenbacha?

Chłopak siedział z  zaciśniętymi pięściami. Nie patrzył  
na Moritza, ale gdy ten zadał pytanie, spojrzał na niego z trud-
nym do opisania wyrazem twarzy. 

– Spotkało go to, na co zasłużył – powiedział przez zaciśnię-
te zęby. Prawda w tym chłopcu była zamknięta na wiele kluczy. 
Moritz był przekonany, że posiada te klucze. Dziś w tym domu, 
w  którym wydarzyło się tyle zła, stanie się sprawiedliwość. 
Trzeba tylko użyć właściwego klucza.

– Słuchajcie, jestem przekonany, że to nie wy zabiliście dok-
tora. Choć zastosowanie mesmeryzmu wydaje się dość nieco-
dzienne, chciał on w końcu wyleczyć waszego męża i ojca. Muszę 
wiedzieć, czy ktoś inny tutaj był. Ktoś z zewnątrz. Nie prowadzę 
dochodzenia w sprawie śmierci doktora Eisenbacha. To sprawa 
Ebelinga i policji, nie wnikam w to. Muszę jednak wiedzieć, czy 
ten ktoś, kto miał kontakt z  chorym na cholerę Janem Radke, 
kto chodził po tym domu, nie chodzi teraz ulicami, miasta roz-
nosząc zarazę. Dlatego tu jestem. 
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– To  Królowa Pszczół. Była tutaj. – Mała Lea odezwała się 
jako pierwsza. 

– Królowa Pszczół?
– Widzi pan, że to dziecko. Opowiada bajki – odpowiedziała 

Hanna. 
Moritz westchnął ciężko. – Mam wrażenie, że nie mówi mi 

pani wszystkiego, pani Radke.
– I  tak pan nie uwierzy – powiedziała cicho, wpatrując się 

w podłogę. 
– Niech mnie pani sprawdzi. 

Dwa dni wcześniej…

Radke nie umarł. Mijał już drugi dzień od wizyty doktora 
Eisenbacha, a  on nadal żyje. Na bieżąco opisywał doktorowi 
wszystko, co widzi i czego doświadcza, ale były to tylko typowe 
objawy osoby cierpiącej na cholerę, nic nadzwyczajnego. Nic,  
co wskazywałoby, że choć zbliżył się do wrót śmierci. Doktor 
nawadniał go i od czasu do czasu pogłębiał jego trans, obawiając 
się, że mógłby zerwać mesmeryczne połączenie. Przez moment 
przeszło mu przez głowę, aby przestać go nawadniać, ale su-
mienie lekarza nie pozwalało mu na to. Jeśli Radke ma przeżyć,  
to mu w  tym pomoże, nawet kosztem planu. Hanna Radke 
zgodnie z  prośbą, którą indukował jej mężowi, nie wchodziła  
do pokoju, dzięki czemu miał wolną rękę w  obserwacji i  eks-
perymentach. Poprosił o  klucz do pokoju i  zamykał się  
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od wewnątrz. Sam wychodził tylko za potrzebą, a posiłki jadał 
razem z chorym. Pani Radke zapytała go o to, czy powinna po-
wiadomić władze o tym, że jej mąż jest chory, ale zbył ją, tłu-
macząc, że sam to zrobi, gdy tylko Jan Radke poczuje się lepiej. 
Naprawdę miał zamiar to zrobić, ale jeszcze nie teraz, bo nie 
mógł pozwolić, aby jego plan został udaremniony przez tego 
służbistę Ebelinga albo, nie daj Boże, przez nadętego Moritza 
z komisji lekarskiej. Za długo na to czekał.

Plan zaczął kiełkować w  jego umyśle mniej więcej dziesięć 
lat temu, gdy przeczytał o teorii Mesmera w pracy Polaka Jana 
Baudouin de Courtenay: Rzut oka na mesmeryzm, czyli system wza-
jemnych wpływów i  skutków objaśniający teorię i  praktykę magnety-
zmu zwierzęcego. Baudouin de Courtenay osobiście obserwował 
eksperymenty Mesmera i  mimo że większość lekarzy pod-
chodziła do jego teorii zwierzęcego magnetyzmu sceptycznie,  
to Rudolf  zainteresował się tą koncepcją na tyle, że zaczął te-
stować mesmeryzm na swoich pacjentach. Wkrótce stał się bie-
gły w tej praktyce i potrafił wprowadzać swoje obiekty w coraz  
głębszy trans.

Któregoś wieczoru, tuż przed zaśnięciem, gdy znajdował się 
w tej płodnej krainie pomiędzy jawą a snem, przypomniał sobie 
pewne zdarzenie ze swojej praktyki lekarskiej. 

Młody francuski żołnierz umiera w  wojskowym lazarecie 
z powodu choroby, którą przywlókł ze sobą z Rosji. Rudolf  nie 
może nic zrobić poza towarzyszeniem mu w  jego ostatnich 
chwilach. Na łożu śmierci żołnierz majaczy, rozmawia z kimś. 
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Wtedy wziął to tylko za przejaw halucynacji, ostatnich wyłado-
wań elektrycznych w umierającym mózgu. Jednak tego wieczo-
ru, gdy zasypiał, w jego głowie rozbrzmiały ostatnie słowa żoł-
nierza: „lepiej byłoby nie umierać, prawda?”. Lepiej byłoby nie 
umierać… Zaskoczyło go, że choć żołnierz miał doświadczać 
majaków w swojej trawionej gorączką głowie, to jednak zacho-
wał na tyle trzeźwości umysłu, aby wiedzieć, że właśnie umiera. 
A gdyby taką trzeźwość umysłu można było zachować w trakcie 
umierania, ile moglibyśmy się dowiedzieć o granicy między ży-
ciem a śmiercią? A jeśli udałoby się to przeciągnąć poza tę gra-
nicę… Gdybyśmy mieli bezpośredni kontakt z kimś, kto znaj-
dzie się po drugiej stronie? Czego moglibyśmy się dowiedzieć? 
Być może Rudolf  odnalazłby wreszcie odpowiedzi na pytania, 
które dręczą go od lat. Na przykład dlaczego nie choruje na cho-
roby zakaźne? Czemu wszyscy dookoła zarażają się i umierają, 
ale nie on? Czy da się tę właściwość przenieść na innych ludzi? 
Lata badań nad własnym ciałem i  nad swoim drzewem gene-
alogicznym nie przyniosły żadnych odpowiedzi. Wiedział tyl-
ko, że jego dar jest dziedziczny, ale nie przechodził na każdego 
potomka. Nie potrafił znaleźć prawidłowości. Nie wiedział, jak 
wykorzystać swój dar, aby ocalić ludzkość. Obawiał się, że za-
bierze swoją tajemnicę do grobu. 

Jednak tamtego wieczora, gdy zasypiał, coś przeskoczyło 
w jego głowie. Elementy wskoczyły na swoje miejsce. Umierający 
żołnierz, jego widzenia na łożu śmierci, mesmeryzm. Gdyby 
znaleźć chorego na tyle, że jego śmierć byłaby kwestią  

111



co najwyżej kilku dni; do którego miałby dostęp tylko on. I wte-
dy wybuchła epidemia cholery. Władze wprowadziły kwaran-
tannę domową u osób z objawami zarazy. Wszystko zmierzało 
ku temu momentowi. Cały wszechświat sprzyjał planowi dok-
tora Eisenbacha. A jednak Jan Radke nie umierał. Mijała północ, 
deszcz monotonnie uderzał o dach, a on nie umierał. Zaczął już 
podejrzewać, że po raz kolejny jego plan się nie powiedzie, gdy 
chory przemówił.

– Światło…
– Co takiego? – Doktor Eisenbach zerwał się, by zbadać para-

metry życiowe chorego. 
– Na końcu studni. Tej, w której mnie umieściłeś. Na której 

dno spadam. Jest światło. 
Brak pulsu. Cholera, Eisenbach poczuł przyjemne mrowie-

nie na karku. Nie wyczuwa pulsu. Położył dłoń na klatce pier-
siowej chorego. Radke nie oddycha. Klatka piersiowa nie unosi 
się. Serce nie bije. Radke umarł. A więc zaczyna się.

– Janie, czy mnie słyszysz?
Cisza. Doktor zaczynał już obawiać się, że wraz ze śmier-

cią połączenie mesmeryczne zostało zerwane. Jednak badał 
to, sprawdzał, mózg funkcjonuje jeszcze jakiś czas po śmier-
ci. A  mózg Jana Radke był teraz na jego uwięzi. Gdy zaczął  
przypuszczać, że wszystko stracone, usłyszał głos. 

– Ta studnia to tunel. Boję się, doktorze. Ona tam jest. Mówi, 
że przyszła po mnie. 
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Obecnie…

– A  więc mówi pani, że doktor Eisenbach trzymał w  stanie 
transu waszego męża przez dwa dni? – Historia wdowy była tak 
absurdalna, że Moritz zaczynał w  nią wierzyć. Prosta kobieta 
nie byłaby w stanie wymyślić czegoś takiego.

– Trzy! Przez trzy dni. 
– Przez trzy dni – powtórzył Moritz. – I nie wie pani, dlacze-

go doktor to zrobił ani czemu Jan Radke zabronił pani wchodzić 
do pokoju?

– Nic ponad to, co sami mi powiedzieli, a ja opowiedziałam 
panu. Prawdą jest, że niewiele z  tego rozumiałam. Do czasu  
aż doktor Eisenbach wpuścił mnie do pokoju. 

– Mamo, ale to nie ty, to Julian! – zawołała Lea. Jej matka 
skarciła ją wzrokiem. 

– Julian… Kim on jest? Słyszę to imię już drugi raz.
Doktor Moritz miał już dość uczucia, że ukrywa się przed nim 

prawdę. Ten dom, ta rodzina… Toczy się tutaj gra, której reguł 
nie rozumiał. Był już w  wielu domach objętych kwarantanną. 
Wielokrotnie próbowano go oszukać, by uniknąć kary. Zawsze 
jednak dochodził do prawdy. Tutaj miał wrażenie, że kręci się 
w kółko i do niczego nie dochodzi. Miał tego dość. 

– Kończy nam się czas pani Radke. Gdy pani nie mówi 
mi wszystkiego, ktoś roznosi zarazę ulicami miasta. 
Umierają ludzie, a  pani jest za to odpowiedzialna! Mam tego  
serdecznie dość!
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Moritz wstał z  fotela i  stanął za nim, opierając ręce na za-
główku. Opuścił głowę, wpatrując się w  swoje buty, z  któ-
rych nie udało mu się usunąć resztek błota. Pewnie już ni-
gdy mu się nie uda. Utonie w  tym błocie. Utonie razem z  cały 
miastem. Deszcz padający przez czterdzieści dni i  nocy. Ani  
jednego sprawiedliwego. 

– Zostanie pani skazana na dwadzieścia lat za ukrywanie 
informacji o zachorowaniu na cholerę. Funkcjonariusz Ebeling 
zabierze panią, gdy tylko skończy się kwarantanna. Pani dzie-
ci trafią do instytucji opieki. Jeśli Bóg pozwoli, zobaczycie się 
za dwadzieścia lat, ale nie liczyłbym na to. Ma pani swoje lata, 
a warunki w tutejszych więzieniach nie sprzyjają długowiecz-
ności. Może mi pani wierzyć, pani Radke, jestem higienistą. 
 – Po tych słowach Moritz spuścił głowę i zamknął oczy. Dobrze 
wiedział, co teraz nastąpi. 

– Nie! Mamo! Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj! – Mała 
Lea zaczęła krzyczeć i wtuliła się w piersi swojej matki. Hanna 
Radke próbowała ją uspokoić, ale bezskutecznie. Sama nie była 
w stanie powstrzymać łez.

Szum deszczu zmieszał się z  zawodzeniem dziewczyn-
ki. Moritz chciał stąd wyjść. Wybiec z  tego domu i  biec 
przed siebie. Nieważne dokąd. Byle jak najdalej. Ale musiał  
tu zostać, musiał się dowiedzieć. To  od niego zależało życie  
mieszkańców Landsberga.

– Julian jest zamknięty w szafie, w przedsionku. – Głos Hanny 
Radke dobiegał z  bardzo daleka. – Nie zabijajcie go, proszę.  
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On już nie wychodzi. Od śmierci mojego męża zawsze był 
z nami, zamknięty w domu. 

Moritz otworzył oczy. Coraz bardziej kręciło mu się w głowie. 
Chwycił parasol i  chwiejnym krokiem, bardzo powoli, ruszył 
w  kierunku kotary oddzielającej pokój od korytarza w  przed-
sionku. A więc to prawda. Kwilenie niemowlęcia, które słyszał, 
wchodząc do domu. Cóż to za koszmar, w którym przyszło mu 
brać udział? Co to za dziecko, które trzeba ukrywać przed świa-
tem? I co to za świat, w którym jego, doktora Alexandra Moritza, 
przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej, ludzie mają 
za Heroda zabijającego niemowlęta? Ciemnota i zabobon. 

Parasolem odsłonił kotarę i  znalazł się na powrót w  ciem-
nym korytarzu. Przełknął głośno ślinę i ruszył naprzód. Szedł 
powoli, sprawdzając drogę parasolem. Tym razem nie wpadł  
na nic, docierając do wielkiej dębowej szafy. Z wnętrza nie do-
chodził żaden dźwięk. Jakim trzeba być człowiekiem, by ukry-
wać tam dziecko? Dłońmi w skórzanych rękawiczkach chwycił 
za zdobione uchwyty. Serce biło mu jak szalone. Miał wrażenie, 
że zaraz wyskoczy z piersi. Jako lekarz spotykał się z wieloma 
przejawami bezduszności i  ludzkiej głupoty. Jednak krzywda 
wyrządzana dzieciom ze względu na to, że nie miały, jak się 
bronić, ciągle wywoływała w  nim wewnętrzny wstrząs. Będąc 
całkowicie uzależnione od swoich oprawców, dzieci musiały 
się dostosować do nienormalnego świata. W  efekcie wyrasta-
ły w  kostycznych dorosłych ze sztywnymi zasadami, nonsen-
sownymi rytuałami, które mają chronić ich przed światem, 

115



z wewnętrzną pustką i brakiem umiejętności odczuwania rado-
ści. Moritz wiedział o tym aż nazbyt dobrze. 

Odrzwia szafy rozwarły się ze skrzypieniem. Julian spał we-
wnątrz na posłaniu z ręczników i ubrań. Oddychał powoli, płyt-
ko. Jego widok zaskoczył doktora. Ten ostrożnie wziął go na ręce 
i ruszył na powrót do gościnnego pokoju, wolnym tempem, aby 
nie wpaść na nic w  ciemności. Mały musiał być wycieńczony,  
bo nie obudził się, gdy niosły go obce ręce. Gdy wrócił do oświe-
tlonego pokoju, wpatrywały się w  niego wszystkie oczy. Nie 
usiadł, wiedział, że to, co musi zrobić, powinien zrobić natych-
miast, inaczej będzie jeszcze trudniej. 

– Co pan zrobi z Julianem? – zapytała mała Lea, mając oczy 
opuchnięte od płaczu. 

– Zgodnie z  zarządzeniami epidemicznymi musimy go za-
strzelić, przykro mi. – Pełen bólu krzyk małej dziewczynki 
przebił się przez nieustanny szum deszczu i  obudził Juliana, 
który zaczął kwilić. Miauczenie kocięcia brzmiało zupełnie jak 
płacz dziecka. 

Dzień wcześniej…

– Chcę iść z nią. – Jan Radke miał otwarte oczy, które wpatry-
wały się w pustkę. Miało się wrażenie, że jego usta otwierają się 
czysto mechanicznie. Doktor Moritz nadal nie wykluczał tego, 
że to tylko ostatnie myśli gasnącego mózgu. 
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– Nie możesz. – Musiał szybko odzyskać kontrolę nad sytu-
acją, aby nie stracić połączenia. – Nie możesz z nią pójść, Janie. 

– Ale ja tak bardzo tego pragnę! Jest taka piękna. I  te ko-
lory… Chce, żebym poszedł wraz z  nią w  stronę tego światła  
na końcu tunelu.

– Pomyśl o dzieciach! O swojej żonie! Nie możesz ich zosta-
wić. – Eisenbach sam miał córkę, która zdawała się dziedziczyć 
po nim jego dar. Cieszył się, że jest odporna na zarazę, bo nie 
zniósłby myśli o jej utracie. 

Mięśnie mimiczne Jana Radke nie wyrażały jednak żadnych 
emocji. Bez tego nie było łatwo domyślić się, co odczuwa.

– Co widzisz, Janie? Co z tą kobietą?
– To nie… Ona… Już jej nie ma. Jestem sam w tunelu. 
– Opisz mi go.
– Tunel jest obszerny. Unoszę się w  nim swobodnie. Nie 

wiem, jak jest wielki, nie widzę swojego ciała. Ściany są ciem-
ne, ale im dalej, tym robią się jaśniejsze. Tunel lekko wiruje.  
A  na końcu… Na końcu jest silne światło. Jest piękne. Ona  
rozpłynęła się w nim. Chcę udać się tam za nią. 

„Niedotlenienie mózgu, to wszystko” – pomyślał dok-
tor Moritz. Płuca nie pracują, we krwi brakuje tlenu, 
mózg się dusi, tak samo siatkówka oka. Siatkówka cha-
rakteryzuje się największą konsumpcją tlenu na jednost-
kę masy tkanki w  organizmie człowieka. Podczas niedo-
tlenienia poziom tlenu spada w  siatkówce, począwszy  
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od peryferii w stronę centrum. W efekcie pole widzenia „zamyka 
się” od obrzeży w stronę środka, co może powodować wrażenie 
obserwowania światła w tunelu. Po prostu ostatnie doświadcze-
nia gasnącego mózgu, nic więcej. A wizja kobiety?

– Kobieta, którą widziałeś, Janie, kim była?
– Kobieta? Przecież wiesz… – Zrobił przerwę, jak gdyby 

oczekiwał od doktora Eisenbacha nagłego olśnienia, które nie 
nastąpiło. – Do kogo modlisz się, kiedy jesteś sam, kiedy nikt nie 
patrzy? Jak myślisz, kto wtedy słucha? Podczas tych ciemnych 
nocy chcemy, żeby wzięła nas w ramiona i obiecała, że wszystko 
będzie już dobrze. Myślisz, że wszystko będzie dobrze? Tak się 
boję. Jak dziecko. Boisz się śmierci, Rudolfie? Powinieneś. Tak 
bardzo się boję. Chcę, żeby wróciła, nie chcę tu zostać, chcę iść 
do niej. Chcę do mamy. 

– Dość!
Emocjonalny bełkot zaczynał drażnić doktora Eisenbacha. 

Zamiast plastycznych opisów dostawał uczuciowy nonsens. 
Znak, że obumiera kora przedczołowa mózgu, odpowiedzial-
na za logiczne myślenie, a  pałeczkę przejmują „gadzie” części 
mózgu: układ limbiczny odpowiedzialny za emocje, hipokamp 
niosący wspomnienia matki i dzieciństwa. Tylko ostatnie myśli 
gasnącego mózgu, nic więcej. Nic więcej. Musi odzyskać kon-
trolę, zanim Jan Radke zmieni się w poddane jego woli „warzy-
wo”. Zanim mózg całkiem się wyłączy. To ostatnia szansa, jeśli 
jest świadkiem czegoś więcej niż przypadkowe wyładowania 
elektryczne w tkankach. 
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– Muszę się dowiedzieć, dlaczego jestem odporny, czemu nie 
choruję na zarazę. Jeśli jest tam ktoś, kto może mi odpowiedzieć, 
musisz go odnaleźć, Janie! – Rudolf  przez chwilę obawiał się, 
że jego krzyk może zaalarmować kogoś w domu. 

– Nie chcę już tego robić. Chcę pójść w stronę światła. Proszę, 
wypuść mnie. Chcę do mamy. – Głos Jana Radke zmieniał się 
w  cichy szept. Mięśnie przepony, języka, strun głosowych, 
wszystko traciło sprężystość, ciało zaczynało odmawiać po-
słuszeństwa. Władza nad mózgiem zda się na nic, jeśli utraci  
możliwość kontaktu. Doktor musi się śpieszyć. 

– Nie możesz jeszcze odejść! Daj spokój, przecież lepiej jest 
nie umierać, prawda?

– Nie, to jest dużo gorsze niż śmierć. 
– Nic nie jest gorsze niż śmierć! Sam mówiłeś, jak bardzo się 

boisz tego, co cię tam czeka. Nie musisz iść sam. Ja cię popro-
wadzę, Janie, będę cały czas z tobą. Potrzebuję tylko kilku od-
powiedzi. Potrzebuję twojej pomocy, skoro tam jesteś. – Doktor 
Eisenbach wziął Jana Radke za rękę i mocno ścisnął jego dłoń, 
choć nie wierzył, że ten może to jeszcze poczuć. 

– Boję się ciebie. Cokolwiek jest po drugiej stronie światła, 
nie boję się tego tak, jak boję się twoich ambicji. Boję się wrócić 
do świata, do którego należysz. Mój Boże, oni zabiją Juliana!

Doktor Eisenbach patrzył bezradnie na ciało Jana Radke. 
Słuchał bełkotu o  jego kocie i  utwierdzał się w  przekonaniu,  
że to na nic. Dał się zwieść. Może rzeczywiście poniosły  
go ambicje. Mózg wyłączał się, a wraz z postępem tego procesu 
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Radke bredził coraz bardziej. Gdy miał już zakończyć połącze-
nie mesmeryczne i pozwolić Janowi umrzeć, ktoś zaczął dobijać 
się do drzwi. W  momencie najgorszym z  możliwych. Pewnie 
Hanna albo jej dzieci usłyszały krzyki i  postanowiły spraw-
dzić, co się dzieje. Nie mogą zastać swojego męża i ojca w takim  
stanie. Nie zrozumieją.

– Nie teraz! – krzyknął w stronę drzwi, ale ktoś nadal ude-
rzał w nie i skrobał. Cholera. Przynajmniej Radke przestał się 
odzywać. Podszedł do drzwi, przekręcił klucz w zamku i lekko 
je uchylił. – Mówiłem, że… – Zanim skończył, coś przebiegło 
między jego nogami i wskoczyło na łóżko. To ten cholerny kot. 
Rzucił się, aby go złapać, a wtedy zmarły wydał z siebie prze-
ciągły okrzyk. Doktor Eisenbach zamarł i zakrył uszy dłońmi. 
W  drzwiach stanęła Hanna wraz ze swoimi dziećmi, przyna-
gleni koszmarnym wrzaskiem. Widok był przerażający. Hanna 
Radke, nie namyślając się długo, wbiegła do pokoju i chwyciła 
wątłe ciało męża w ramiona. 

– Janku! Już dobrze! Już wszystko będzie dobrze. – Drżący 
głos Hanny nie brzmiał przekonująco. Doktor Eisenbach pomy-
ślał, że w rzeczywistości nic nie jest dobrze. Cały ten ekspery-
ment wymknął się spod kontroli. 

– Jego już tutaj nie ma. – Głos, który wydobywał się z gardła 
zmarłego, brzmiał zdecydowanie inaczej niż głos Jana Radke. 

Hanna odsunęła się od niego i spojrzała w twarz bez wyrazu. 
– Kim jesteś? – zapytała. 
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– Różnie mnie nazywano. Dybukiem. Potępioną. Królową 
Pszczół – odpowiedziało. 

– Nie wyglądasz jak królowa – rzuciła Lea. Dziewczynka jako 
jedyna wydawała się nie okazywać zaskoczenia. Dla kilkulet-
nich dzieci świat jest wszak pełen magii i królowe przemawia-
jące ustami ojca należą do naturalnego porządku rzeczy. 

– Och, kochanie. – Cokolwiek przejęło ciało Jana Radke, 
uśmiechnęło się, a  skurczone mięśnie mimiczne oddały 
ten uśmiech jako karykaturalny grymas. – Gdybyś widzia-
ła mnie za życia. Mężczyźni tracili głowy. Tak jak pradziadek  
doktora Eisenbacha. 

– Jesteś moją krewną? – zapytał Eisenbach, blady jak duch. 
– Tak, Rudolfie, po wielokroć i  na wiele sposobów. Jestem 

twoją odległą prababką. Wzywałeś mnie, a  ja przyniosłam  
ci odpowiedzi, których szukasz. 

– Co z moim mężem?! – przerwała Hanna.
– Przykro mi, Hanno, ale twój mąż odszedł w  stronę świa-

tła. Doktor Eisenbach wykorzystał go, aby sprowadzić mnie. 
Wierzę jednak, że tam gdzie jest teraz, jest mu znacznie lepiej. 

– To szaleństwo… – Łzy popłynęły po twarzy Hanny. Jej syn 
podtrzymał ją, by nie upadła. 

– Nie wiesz, co znajduje się po drugiej stronie światła?  
– zapytał Eisenbach. 

– Nie, nigdy tam nie dotarłam. Wiem jednak, co spowodo-
wało naszą klątwę. Trochę to zajęło, bym zebrała wszystkie 
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elementy układanki. Na szczęście tutaj czas płynie inaczej. Tego 
jednego mam pod dostatkiem. 

– Skąd więc ten dar? Dlaczego nie chorujemy na zarazę? 
I  czy można ocalić innych? – Eisenbach zdawał się podeks-
cytowany. Odpowiedzi, których szukał tak długo są wreszcie  
w zasięgu ręki.

– To  przez spotkanie, które miało miejsce tysiące lat temu. 
Nasza historia sięga bardzo daleko, Rudolfie. A  ty jesteś 
owocem tego spotkania. Jednak żeby to zrozumieć, musisz  
zobaczyć. Na własne oczy.

– Pokaż mi! – zażądał. 
– Myślę, Haniu, że powinnaś teraz wyjść. I  zabierz ze sobą 

dzieci – zwróciło się do Hanny. 
– Do widzenia, królowo! – Mała Lea machnęła ręką  

na pożegnanie. 
– Do widzenia, kochanie. Dobrze zamknijcie drzwi 

– odpowiedziało. 
Gdy wyszli, ciało zwróciło się w kierunku doktora Eisenbacha. 

Krok po kroku zbliżało się do niego, a  on cofał się, aż trafił  
plecami na zamknięte od zewnątrz drzwi. 

– Twój głód wiedzy musi być większy niż strach – powiedziało. 
– Mój Boże… – Rudolf  nie był w stanie powiedzieć nic wię-

cej. Choć jeszcze przed chwilą pragnął tego z całego serca, nie 
był już pewien, czy chce znać odpowiedzi. Bał się ceny, którą  
przyjdzie mu za to zapłacić. 
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– Bóg? Poznałam go. Niewiele się od nas różni, wierz mi. A te-
raz zamknij oczy, Rudolfie. Tylko tak będziesz mógł dostrzec to, 
co chcę ci pokazać. 

Zbliżyło się do niego na tyle, że poczuł intensywny zapach. 
Ku jego zaskoczeniu ciało pachniało miodem. Gdy zamknął 
oczy, położyło kciuki na jego powiekach. 

– Zaboli tylko przez chwilę. Obiecuję – powiedziało. Najpierw 
poczuł przeraźliwy ból. A potem pod jego powiekami eksplodo-
wało światło. 

Obecnie…

– Więc niczego mi nie powiecie? – Doktor Moritz próbował 
wszystkiego, ale Hanna Radke i jej dzieci uparcie milczeli, od-
kąd zaniósł kota do żołnierza, stojącego przed domem.

– Mamy obowiązek zabić wszystkie zwierzęta domowe w do-
mach objętych kwarantanną, w tym psy i koty. Wyjątki dotyczą 
tylko zwierząt gospodarskich. To nie ja wymyślam te przepisy, 
zrozumcie mnie. 

Lea zasypiała zmęczona płaczem. David znowu odwracał 
wzrok od Moritza. Hanna Radke zaś zdawała się być myśla-
mi bardzo daleko stąd. To  koniec, nic więcej od nich nie uzy-
ska. Poprosi jeszcze o  pomoc Ebelinga, ale wątpił, żeby to coś 
dało. Ktokolwiek był w domu ostatniego dnia życia Jana Radke, 
ktokolwiek zabił doktora Eisenbacha, musiał być już daleko 
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stąd. Pozostało mieć nadzieję, że nie zaraził się i nie będzie za-
rażał innych. Moritz pogodził się z  myślą, że nigdy nie pozna  
zakończenia tej historii. 

Na zewnątrz deszcz się wzmagał. Zrobiło się ciemno. Silny 
wiatr sprawiał, że parasol nie stanowił żadnej ochrony. Doktor 
stał przez jakiś czas pod drzwiami domu, zanim postawił  
kołnierz płaszcza i zbliżył się do żołnierza. 

– Wykonaliście polecenie? – zapytał. 
Żołnierz sprawiał wrażenie autentycznie przejętego. 

Mówiąc, zacinał się i jąkał.
– Panie prze…przewodniczący, ja, ja, próbowałem, ale  

kiedy…kiedy, po…postawiłem go na ziemi, on, on…
– Spokojnie, żołnierzu. Co stało się z kotem?
– On… uciekł, panie przewodniczący. Ja, ja, nie wiem, jak  

to się stało. On nie był głupim zwierzęciem. Sprawiał wrażenie, 
jak gdyby tylko na to czekał. 

– Jak gdyby tylko czekał na to, aż ktoś wypuści go z  tego 
domu, prawda? – Moritz zamyślił się przez chwilę. 

– Ja wiem, jak to brzmi, panie przewodniczący, ale on nawet 
się nie zawahał, jak gdyby miał to zaplanowane. I jego zapach. 
Pachniał tak dziwnie. 

– To  miód – odpowiedział Moritz. – Zapach miodu – dodał 
i ruszył przed siebie, w ciemność. 
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Rozdział VI
W płomieniach

2 lipca 2017 r. – 18 września 2021 r. – COVID-19

Godzina 19:30

Z  prawej strony katedralnej wieży buchnął ogień. Tomek 
przepychał się przez tłum, starając się dotrzeć do katedry, ale 
im więcej ognia i  dymu, tym więcej ciekawskich i  trudniej się 
przebić. Zdyszany odpychał ludzi łokciami, ale gdy tylko zbiegł 
z krawężnika, zatrzymał go policjant, który stanowczo nakazał 
mu się cofnąć. Tomek próbował tłumaczyć, że musi się dostać 
do środka, że muszą mu pomóc, ale policjant już go nie słu-
chał, tylko wydawał polecenia do szumu w krótkofalówce. Czuł, 
jak każda sekunda odbiera mu szansę na ratunek, a on nic nie 
może zrobić. Katedra płonęła, a on nie miał, jak wejść do środ-
ka. Budynek szczelnie otaczały radiowozy i  wozy strażackie, 
a  tłumu pilnowali policjanci w  odblaskowych kamizelkach. 
Nikt nie zwracał na niego uwagi, nikt nie chciał go słuchać. 
Musiał wymyślić sposób na to, jak ominąć dwadzieścia jedno-
stek straży pożarnej ściągniętych z  całego powiatu, policjan-
tów i zniknąć z oczu tłumu gapiów, by wedrzeć się do świątyni. 
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Czas płynął. Tomek odruchowo spojrzał na zegar na katedral-
nej wieży. W tarczy ziała olbrzymia dziura na około pół metra, 
z której czarnymi kłębami wydobywał się dym. „Boże, miej nas 
w  swojej opiece” – pomyślał i  zaczął przebijać się przez tłum 
w stronę Rossmanna. Zauważył, że im bliżej prezbiterium, tym 
mniej strażaków i gapiów, gdyż źródło pożaru znajdowało się 
w  wieży na drugim końcu budynku. Zmierzając w  kierunku 
zamkniętej drogerii, wyciągnął telefon i spróbował raz jeszcze 
dodzwonić się do córki. Odczekał cały sygnał, aż włączyła się  
poczta głosowa.

– Odbierz telefon, do cholery! – wykrzyknął do słuchawki, 
zwracając na siebie uwagę starszej pani i małżeństwa z psem. 
Zaklął w duchu i skarcił się za to. W ten sposób na pewno nie 
uda mu się niezauważenie podejść do budynku. Nie bał się 
ognia. Bał się tego, co się stanie, jeśli nie uda mu się tam wejść. 
Wokół katedry zalegała gruba warstwa piany, którą strażacy 
lali na wieżę, by ugasić pożar. Iskrzyła w migoczących niebie-
skich światłach pojazdów. Wyglądała jak śnieg. Przyglądając 
się pianie oblepiającej ściany budowli, zwrócił uwagę na nie-
wielkie drzwi w ścianie prezbiterium. No tak! Boczne wejście!  
Że też od razu o tym nie pomyślał. Nie musi pchać się do środka 
głównymi drzwiami od strony płonącej wieży. I  tak by mu się  
to nie udało, bo tam skupili się strażacy i  policjanci. Może  
spróbować wejść do katedry drzwiami od strony bocznych 
naw. Nie miał pojęcia, czy te drzwi są otwierane podczas 
nabożeństw, ale w  zakamarkach umysłu wyszperał obraz 
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księdza wchodzącego tamtędy w czasie jednej z nielicznych mszy,  
w  których uczestniczył. Musiał zaryzykować. Rozejrzał się. 
W pobliżu tylko jeden wóz strażacki i samotny policjant. Lepiej 
nie będzie. Gdy już miał rzucić się do szaleńczego biegu w kie-
runku drzwi prezbiterium, na chodnik spadło coś z  hukiem, 
a w ślad za tym deszcz małych kamiennych odłamków. Z płoną-
cej wieży zaczęły spadać dachówki. Kilku policjantów i straża-
ków, dotąd stojących na skrzyżowaniu Sikorskiego i Chrobrego, 
podbiegło i stanowczo nakazało ludziom cofnąć się praktycznie 
pod wejście do banku i drogerii, powiększając strefę ochronną  
wokół katedry.

– Ja muszę tam wejść! Musicie mi pomóc! Tam jest… 
Tomek nie zamierzał się cofnąć, ale policjant praktycznie ze-

pchnął go z ulicy. Wszyscy przekrzykiwali się, do czego docho-
dził wszechogarniający szum strażackich sikawek i syreny nad-
jeżdżających pojazdów. W  tym momencie z  głośnym wyciem 
nadjechał wóz strażacki z  ogromnym wysięgnikiem. Tomasz 
nie zauważył napisu z  boku pojazdu, ale tablica rejestracyjna 
wskazywała, że przyjechały posiłki ze Szczecina. W  tym cha-
osie policjant pewnie nawet nie usłyszał Tomka, a  jeśli tak,  
to miał teraz ważniejsze sprawy na głowie niż rozhisteryzo-
wany gap. Mężczyzna przyglądał się bezradnie, jak straża-
cy przygotowują pięćdziesięciometrowy podnośnik, którym 
bez problemu powinni dosięgnąć do szczytu płonącej wieży. 
Wóz stanął z  boku katedry i  przy nim skupiły się teraz głów-
ne siły, zupełnie odcinając Tomkowi możliwość podejścia  
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do bocznych drzwi. Klnąc i nie oglądając się na reakcje niezna-
jomych, zaczął przedzierać się z powrotem w kierunku skrzy-
żowania. Przyjrzał się ponownie głównemu wejściu do kate-
dry z  nadzieją, że zobaczy niechronioną lukę, która umożliwi  
mu dostanie się niezauważonym do środka. Nic z tego. Zaczął 
jeszcze raz rozważać możliwość zadzwonienia na policję lub 
straż pożarną, gdziekolwiek, ale uznał to za daremne. Zanim wy-
jaśni o co chodzi, zanim ktokolwiek mu uwierzy, jeśli ktokolwiek 
mu uwierzy, minie zbyt dużo czasu, zakładając, że ktokolwiek  
od razu odbierze, skoro połowa strażaków i  policjantów jest  
teraz pod katedrą. 

Z rozmyślań wyrwało go nagłe poruszenie pod budynkiem. 
Ze środka, przez dębowe wrota, wybiegali strażacy, niosący 
obrazy i konfesjonały. Niektórzy trzymali w rękach przenośne 
kamery termowizyjne. Wewnątrz musi być istne piekło i zero-
wa widoczność. Jeśli ona tam jest, nikt może jej nie zauważyć,  
bo nikt jej nawet nie szuka – nikt nie wie, że tam jest. Ratują 
tylko zabytki i przedmioty liturgiczne.

W  pewnym momencie pod głównym wejściem zaczęło ro-
bić się tłoczno. Strażacy i policjanci przekazywali sobie przed-
mioty z rąk do rąk, a obecni na miejscu księża instruowali ich,  
co i gdzie trzeba jak najszybciej wynieść z katedry.

Z policjantami do grupy podszedł jeszcze jeden mężczyzna 
ubrany po cywilnemu i  strażacy skupili się wokół niego, słu-
chając z uwagą. Jego sylwetka zdawała się znajoma, ale stał ty-
łem, otoczony funkcjonariuszami, i Tomek nie mógł odgadnąć, 
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kim on jest. Dzięki niemu przez chwilę nikt z  policjantów nie 
zwracał uwagi na tłum. Tomek dostrzegł swoją szansę i  rzu-
cił się biegiem w  kierunku otwartych drzwi katedry. Biegł ile 
sił, nie rozglądając się, tylko wpatrując w  swój cel. Już wymi-
nął grupę strażaków i  zaczynał wierzyć, że uda mu się dobiec 
do drzwi, gdy pośliznął się na mokrej pianie gaśniczej, stracił 
równowagę i  runął na ziemię. Upadając, zdążył wykrzyknąć: 
„Ratujcie moją…!” i zanim skończył, boleśnie wyrżnął twarzą 
o beton. Poczuł, jak grzechoczą mu zęby, a przed oczami tańczą 
świetliste mroczki. Chwilę przed tym, nim stracił przytomność, 
dostrzegł, jak tłum strażaków podbiega do niego, odsłaniając 
cywila, z którym rozmawiali. Przypomniał sobie, skąd go zna, 
a potem nastała ciemność.

Godzina 14:00

Nigdzie jej nie ma. Zniknięcie piętnastolatki to dla niego 
nie pierwszyzna, ale nie w  tych okolicznościach. Przedzwonił 
do wszystkich jej koleżanek, o których wiedział, a że był w jej 
mniemaniu starym obciachowym dziadersem, to jest pewnie 
mnóstwo takich, których nie znał. W innej sytuacji pozwoliłby 
jej ochłonąć, a  ona odezwałaby się po kilku godzinach, dzwo-
niąc, żeby odebrał ją od Majki, Olki czy Dżesiki. Okoliczności 
były jednak takie, a nie inne, i trzeba było ją znaleźć i to szyb-
ko. Jeszcze raz zadzwonił pod jej numer. Odczekał cały sygnał,  
aż włączyła się poczta głosowa.
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– Kochanie… Wiem, że jest ci źle… Pomogę ci, jestem two-
im ojcem, możesz na mnie polegać. Heh, błagam, odbierz na li-
tość boską! – Zrobił przerwę, odetchnął głęboko i kontynuował: 
– Przepraszam. Nie powinienem krzyczeć. Bardzo się o ciebie 
martwię. Chcę, żebyś wiedziała, że to, co się stało, to nie twoja 
wina, rozumiesz? To nie była twoja wina. To, co nosisz w sobie… 
To nie przekleństwo, to dar, i  wiem już, jak go wykorzystać. 
Wiem wszystko. Rozumiem, że teraz może wydawać ci się ina-
czej po tym, co się stało… cholera… po prostu oddzwoń, proszę. 
– Rozłączył się i usiadł na jej łóżku.

Jej pokój wydawał się być już zbyt mały jak dla nastolatki. 
Rozejrzał się wokół na wszechobecny bałagan, którego po śmier-
ci matki chyba nie próbowała już nawet okiełznać. Okej, może 
miał problem z dyscypliną, ale starał się, naprawdę się starał. 
I był przekonany, że radzi sobie całkiem nieźle. Okres dojrze-
wania to nie najlepszy czas na samotne wychowywanie dziec-
ka, a przecież radził sobie. I wtedy kolejna śmierć, która musiała 
zniszczyć wszelkie poczucie bezpieczeństwa, jakie próbował dla 
nich zbudować. Jeśli stanie twarzą w twarz z Bogiem, Stwórca 
będzie musiał się nieźle tłumaczyć. Jeśli istnieje. Tomek, będąc 
naukowcem, genetykiem molekularnym, wolał raczej wiedzieć, 
niż wierzyć. Jego córka natomiast, czy to w ramach buntu wobec 
staruszka, czy też z autentycznej wiary, spędzała mnóstwo cza-
su w kościele, angażując się we wszelkie oazy, kółka i zespoły. 
Przez jakiś czas należała nawet do Odnowy w Duchu Świętym. 
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Kilka razy brała udział w  mszach trydenckich w  czerwonym 
kościele przy Warszawskiej, ale porzuciła to, mówiąc, że nie-
zrozumiała łacina wcale nie przybliża jej do zrozumienia Boga. 
Jako typowa nastolatka wolała nowoczesne formy religijności 
zamiast powrotu do przeszłości. O dziwo, uwielbiała za to at-
mosferę starych świątyń. Im bardziej wiekowy kościół, tym le-
piej. Mówiła, że namacalnie czuje tam obecność Boga. Tomek 
rozglądał się po pokoju, w  którym dewocjonalia mieszały się 
z  bardziej typowymi dla nastolatki plakatami zespołów mu-
zycznych i  chłopięcych boysbandów, bursztynowy różaniec 
wiszący obok plakatu Alexz Johnson, obraz „Jezu ufam Tobie” 
według objawień jakiejś świętej, której imienia Tomek nie pa-
miętał, tuż przy wizerunku dziewczyn z k-popowego girlsban-
du ITZY, a prosty drewniany krzyż, kupiony podczas jarmarku 
dominikańskiego, górował nad zdjęciami z koncertu lokalnego 
muzyka o pseudonimie Wrathu, który na fotografiach stoi nad 
laptopem w kuriozalnej białej masce, miksując coś, a przy czym 
bawi się pełna sala dzieciaków. Jego córka była niezwykła, choć 
pewnie tak twierdzi każdy ojciec. 

Uwagę Tomka przykuł laptop na zdjęciu Wrathu. Nie wie-
dział, czemu wydał mu się niezwykle ważny. Muzyk ponaklejał 
na komputerze masę wlepek przedstawiających jego albumy. 
Nienachalna forma promocji, a  przy tym wyglądało to mło-
dzieżowo. Paula tak samo oklejała swojego laptopa mnóstwem 
naklejek i po jakimś czasie przypominało to artystyczny kolaż,  
 

133



od którego można dostać pomieszania zmysłów. No tak, jej lap-
top! Gdzie miałby szukać wskazówek o miejscu pobytu swojej 
córki, jeśli nie w jej laptopie? 

Niewielki notebook stał na biurku z  uniesioną klapą. Nie 
znaczy to jeszcze, że niedawno z  niego korzystała, ale było  
to dość obiecujące. Przesiadł się z  łóżka na krzesło przy biur-
ku i  włączył komputer. Przez myśl przeszło mu, że postępuje 
głupio. Z  córką nie widzieli się od jakichś trzech godzin, a  on  
od razu postanowił naruszyć jej prywatność. Co jeśli w  tym  
momencie ona wejdzie do mieszkania, jak gdyby nigdy nic, 
i  zobaczy swojego staruszka szperającego w  jej laptopie? 
Wiedział, jak bardzo może to naruszyć cienką nić zaufania 
pomiędzy rodzicem a  dzieckiem. Co jej powie? Że się mar-
twił, bo wybiegła ze szpitala i  nie odbierała jego telefonów?  
Że kiedy przyjechał do domu, jej nie było i nie wiedział, gdzie 
jest? Minęły dopiero trzy godziny, do cholery! A może wysia-
dła jej bateria? Może jest po prostu zła na niego i  na cały ten 
niesprawiedliwy świat, który zabiera jej kolejną bliską osobę? 
A jeśli jest tak zła i zrozpaczona, a do tego przytłoczona poczu-
ciem winy, że może coś sobie zrobić? Wahanie szybko zastąpiła 
determinacja. Jeśli istnieje choć cień szansy, że jego córce coś 
grozi, to wątpliwości jej nie pomogą. 

Po załadowaniu systemu wyświetliły się dwa konta użyt-
kowników: systemowy User i utworzone przez jego córkę, o pro-
stej nazwie Paulina. Wybrał drugie konto i  pojawiło się pole  
do wpisania hasła. Nie pomyślał o tym. Nie może jednak poddać 
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się tak łatwo. Pomyślał przez chwilę i wpisał Wrathu. Nic z tego, 
więc spróbował jeszcze pozostałych nazw zespołów i  wokali-
stów. Bez rezultatu. Zaklął pod nosem. Wypróbował wszyst-
kie religijne frazy, jakich nauczyły go szkolne lekcje katechezy.  
Na próżno. Zaczął już tracić cierpliwość, gdy do głowy przyszedł 
mu inny pomysł. Pochylił się nad klawiaturą i  wpisał Marta.  
Jeśli kogoś jego córka kochała bardziej od Boga, to była to jej 
matka. Na ekranie przez chwilę obracało się kółko ładowania. 
Tomek odzyskał nadzieję, ale trwało to tylko kilka sekund,  
po czym na powrót wyświetliło się okienko logowania. Tym 
razem zaklął zdecydowanie głośniej i  uderzył pięścią o  blat 
biurka. Zalała go fala frustracji, czuł jak sekundy przechodzą 
w  minuty, a  te zmieniają się w  godziny i  przelatują mu przez 
palce. A  gdzieś tam, w  świecie, który zabijał matki i  odbierał 
najbliższych, jest jego córka pełna czarnych jak noc myśli. Musi 
działać, musi wziąć się w  garść. Jeszcze raz wybrał jej numer 
telefonu, błagając cicho, by odebrała. Gdy włączyła się poczta  
głosowa, rozłączył się i wybrał numer alarmowy. 

– Operator trzydzieści jeden, w czym mogę pomóc?
– Dzień dobry, chciałbym zgłosić zaginięcie dziecka. 

Dziewczynka, lat piętnaście, w grudniu będzie mieć szesnaście, 
szatynka, brązowe oczy… – Tomek pod wpływem adrenaliny 
zaczął wyrzucać z siebie słowa na jednym oddechu. 

– Dobrze, spokojnie, jak się pan nazywa i  jak nazywa  
się zaginiona?

– Tomasz Wajder. A zaginiona to moja córka, Paulina Wajder. 
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– Dziękuję, ile córka ma lat?
– Piętnaście, już mówiłem, próbowałem się do niej dodzwo-

nić, ale bezskutecznie, pomyślałem, że w jej laptopie mógłbym…
– Panie Tomaszu, kiedy i gdzie ostatnio widział pan córkę?
– To było… – Tomek spojrzał na godzinę na monitorze lap-

topa. – To było trzy godziny temu. – Słysząc własny głos, poczuł 
się głupio. – Nie wiem, może powinienem poczekać, aż miną 
dwadzieścia cztery godziny czy coś, ale to moja córka, wie pani, 
i przechodzimy teraz trudny okres…

– Spokojnie, dwadzieścia cztery godziny to w amerykańskich 
filmach, zaginięcie dziecka zgłaszamy od razu, dobrze pan 
zrobił. Panie Tomaszu, gdzie ostatnio widział pan się z  córką  
i dlaczego uważa pan, że zaginęła?

– Bo nie daje znaku życia. Odkąd, odkąd… No właśnie, trzy 
godziny temu byliśmy w szpitalu na Dekerta, zmarł mój ojciec, 
dziadek Pauliny, ona…, ona chyba uważa, że to jej wina. Gdy 
przyjechaliśmy do szpitala i ostatni raz zobaczyła dziadka, roz-
płakała się i wybiegła. Pobiegłem za nią, ale wbiegła do windy 
i drzwi zamknęły mi się przed nosem. Zanim zbiegłem schoda-
mi na dół, jej już nie było. Szukałem jej na parkingu, dzwoni-
łem, jej znajomi twierdzą, że jej nie widzieli.

– Czy córce zdarzało się wcześniej tak znikać?
– Tak… Dwa lata temu, krótko po tym jak zmarła jej mat-

ka, zgłosiłem zaginięcie, bo nie wiedziałem, co się z nią dzieje. 
Wróciłem późno z Poznania, a jej nie było w domu. Nie miałem 
telefonów jej znajomych, rozumie pani… Gdy zostaliśmy tylko 
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we dwoje, zamknęła się w sobie i nie wiedziałem, co dzieje się 
w jej głowie. Nie wiedziałem, co może zrobić. Wiem, że nie po-
winienem zostawiać jej samej, teraz to wygląda inaczej, ale…

– Co wtedy działo się z córką?
– Ona była w kościele… Miała spotkanie jakiejś oazy czy cze-

goś. Twierdziła, że mi o tym wspominała, ale tak jak mówiłem, 
wtedy ciężko nam się gadało. Jednak tym razem jest inaczej, 
nasz kontakt bardzo się poprawił i  jestem pewien, że nie ma 
żadnego zebrania. Nie wiem, gdzie jest i martwię się. 

– Spokojnie, panie Tomaszu, to zrozumiałe. Czy córka przyj-
muje na stałe jakieś leki?

– O ile wiem, nie. – Tomek ugryzł się w język za to „o ile wiem”. 
Jest jej ojcem, do cholery, powinien wiedzieć takie rzeczy. – Nie, 
nie bierze żadnych leków. 

– Dobrze. W co była ubrana, gdy ostatnio ją pan widział?
– Eeee… – Tomek za nic w  świecie nie mógł sobie przy-

pomnieć. Kto zwraca uwagę na takie rzeczy? Obiecał sobie,  
że od tej pory będzie zawsze przyglądał się, co ma na sobie jego 
córka. Na wszelki wypadek. – Chyba miała dżinsy, niebieskie, 
i  sweter, nie do końca pamiętam kolor… Kurtka! Miała na to 
założoną ciemną kurtkę, prawie czarną, taką przejściową, nie 
grubą, jakby katanę. I buty sportowe, chyba adidasy, białe. 

– Rozumiem. Panie Tomaszu, podsumowując, szukamy 
dziewczynki w  wieku piętnastu lat, szatynki o  brązowych 
oczach, ubranej w  niebieskie dżinsy i  sweter nieokreślonego 
koloru, w czarnej katanie oraz białych adidasach, czy wszystko 
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się zgadza? Poproszę jeszcze o  pana numer pesel oraz adres  
zamieszkania i numer telefonu pana i córki.

Tomek podał wszystkie dane i operatorka kontynuowała:
– Przyjmuję pana zgłoszenie i  przekazuję do jednostki po-

licji. Zaznaczę, panie Tomaszu, że na podstawie uzyskanych 
od pana informacji o okolicznościach sytuacji oraz biorąc pod 
uwagę fakt, iż jest to kolejne zgłoszenie, córka zostanie objęta 
poszukiwaniami trzeciego poziomu.

– Co to oznacza?
– Trzeci poziom to najniższy poziom poszukiwań, którym 

zgodnie z  rozporządzeniem Komendanta Głównego Policji 
z 2018 roku obejmuje się poszukiwania osób, które zostały zgło-
szone jako zaginione po raz kolejny, oraz w przypadku których 
nie istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia.

– To znaczy, że co? Nie traktujecie tego poważnie?
– Panie Tomaszu, zapewniam, że każde zgłoszenie traktu-

jemy bardzo poważnie. Dysponujemy jednak ograniczonymi 
zasobami i musimy nadawać priorytet każdej sprawie. W pana 
przypadku minęło zaledwie trzy godziny, zaginięcie córki zgła-
sza pan po raz kolejny i  wszystko wskazuje na to, że oddaliła 
się ona od miejsca zamieszkania w  wyniku nieporozumienia 
rodzinnego. Do tej grupy zaliczają się też osoby, co do których 
nie jest możliwe ustalenie przyczyn zaginięcia i nie wymagają 
one stałej opieki medycznej lub leków. 

– Nie widziała pani jej reakcji w szpitalu!
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– Panie Tomaszu, spokojnie. Pana zgłoszenie przekazałam  
na policję. Najlepsze, co może pan teraz zrobić, to czekać 
w  mieszkaniu na wypadek, gdyby córka wróciła do domu 
i  dzwonić do niej co jakiś czas. Jeśli nie wróci na noc, proszę 
zgłosić się osobiście do najbliższego komisariatu, w pana przy-
padku do komendy miejskiej przy Wyszyńskiego i  przekazać 
wszystko, co mogłoby pomóc policjantom w znalezieniu pana 
córki. Niech pan weźmie ze sobą jej wyraźne zdjęcie. I, wie pan, 
statystyki wskazują, że w  przypadku nieporozumień rodzin-
nych dzieci zwykle wracają, zanim zrobi się ciemno. Wziąwszy 
pod uwagę, że już raz przechodził pan przez coś podobnego, 
proszę być dobrej myśli. Jeśli córka wróci, proszę zadzwonić 
ponownie. Czy mogę jeszcze jakoś pomóc?

– Nie, nie… To wszystko. Nie może pani pomóc. 
– Dziękuję w takim razie i do widzenia. 
W  słuchawce nastała cisza. Tomek czuł się wypompo-

wany. Odłożył telefon, a  w  głowie dudniła mu jedna myśl: 
„nie potraktowali tego poważnie”. Z  drugiej strony czy po-
winien się dziwić? Przeanalizował w  głowie całą rozmo-
wę i  uzmysłowił sobie, że brzmiał jak typowy rozhisteryzo-
wany rodzic. Zdecydowanie nie zamierzał jednak siedzieć 
i  bezczynnie czekać. Jeśli istnieje choć jeden procent szan-
sy, że jego córce mogłoby stać się coś złego, to nadmierna re-
akcja będzie zdecydowanie lepsza niż brak reakcji. Jednak  
co może jeszcze zrobić? Spojrzał ponownie na ekran kom- 
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putera. Tomek był technicznym beztalenciem. Pamięta, jak 
długo przekonywano go do synchronizowania na bieżąco  
danych z jego badań z zapisami w chmurze. W końcu się do tego  
przekonał, ale dopiero gdy utracił ważne wyliczenia. 

Wpatrywał się teraz w  okienko logowania i  migający kur-
sor. Poczuł, że znowu coś próbuje przedostać się do jego świa-
domości, jakaś ważna myśl, jak wtedy gdy laptop z naklejkami 
ze zdjęcia nasunął mu skojarzenie z komputerem córki. To było 
uczucie, jakby coś skrobało go od spodu w  czaszkę. W  jednej 
chwili przypomniał sobie, jak informatyk w instytucie pokazał 
mu, jak może dostać się do swojego konta na laboratoryjnym 
komputerze, gdy, nie po raz pierwszy, zapomniał hasła. 

Pochylił się ponownie nad klawiaturą i  tym razem wybrał 
systemowe konto użytkownika. Na szczęście na nim Paulina 
nie ustawiła hasła. Następnie przywołał wiersz polecenia  
cmd.exe i  metodą prób i  błędów próbował przypomnieć sobie 
właściwą komendę. Udało się za trzecim razem. Na szczęście 
Paulina, choć ustawiła hasło do swojego konta, nie miała ha-
sła administratora. To pozwoliło mu z  konta systemowego 
przełączyć się na konto córki bez znajomości jej hasła. Poczuł 
zalewającą go euforię. Cztery lata po tym, jak w  wyniku swo-
jej bezmyślności i awersji do techniki stracił cenne dane, zdo-
łał liznąć tyle wiedzy informatycznej, aby nie być skończonym 
ignorantem. Opłaciło się. Najgorsze mogło jednak być jeszcze 
przed nim. Na samym komputerze może nie znaleźć nic cen-
nego. Konieczne było uzyskanie dostępu do jej kont w mediach 
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społecznościowych, a  te chronione są własnymi hasłami, któ-
rych już tak łatwo nie obejdzie. Życie młodych ludzi toczy się 
dziś w  sieci i  jeśli gdzieś, z  kimś, podzieliła się wiedzą o  tym,  
co się stało i gdzie teraz jest, to na portalu z niebieskim logo. 

Tomek otworzył przeglądarkę i już był gotów wpisać właści-
wy adres strony i zmierzyć się z zabezpieczeniami logowania, 
gdy pojawił się komunikat: „Przeglądarka nie została właściwie 
zamknięta. Czy przywrócić ostatnio uruchomione zakładki?”. 
Patrzył na komunikat aplikacji jak zauroczony. „No dobra, Boże, 
punkt dla ciebie” – pomyślał i wcisnął „przywróć”. Uruchomiły 
się trzy ostatnie strony, która Paulina otworzyła na kompute-
rze. Być może była tu dziś i śpieszyła się, żeby nie wpaść na ojca, 
dlatego wyłączyła zasilanie komputera bez zamykania przeglą-
darki. Jedna z przywróconych stron to smutna piosenka w ser-
wisie streamingowym, która zaczęła znowu grać w tle. Tomek 
spojrzał od niechcenia i  zobaczył tytuł „Hell is other people”. 
Elektroniczne dźwięki z  elektryczną gitarą należały do duetu 
Wrathu i Mała Fuzja.

– Wrathu, znowu się spotykamy, mój zamaskowany kole-
go. – Szepnął pod nosem i dodał: – Jeśli zaraziłeś moją córkę tą 
melancholią, którą słyszę, to dowiem się, kto jest pod tą maską 
i pożałujesz, że zacząłeś grać.

Druga zakładka to strona z tekstami różnych modlitw. Tak,  
to zdecydowanie laptop jego córki, gdyby były jakiekolwiek  
wątpliwości. Na stronie były modlitwy na każdą okazję,  
a pierwsza w szeregu to „Przebłaganie za grzechy nieumyślne”. 
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Zły znak. W  ostatniej zakładce uruchomił się serwis społecz-
nościowy, na który liczył Tomek. Zobaczył w  małym okienku 
w  rogu uśmiechnięte zdjęcie córki i  poczuł, jak ściska go ser-
ce. Wahał się przez chwilę, zanim wszedł w  jej konwersacje 
na portalu. Ostatnią wiadomość napisała do Natalii Sobieraj. 
Tomek spojrzał przelotnie na zdjęcie dziewczyny, ale nic  
mu nie mówiło. Kolejny zły znak. Paulina napisała do niej zale-
dwie dwie godziny temu, czyli zaraz po wyjściu ze szpitala.

„Nati, zdarzyło się coś strasznego i to moja wina. Chciałabym z tobą 
o tym pogadać, ale najpierw muszę spotkać się z Nim i powyjaśniać kilka 
rzeczy. Chodzi o tą sprawę, o której miałam ci powiedzieć ostatnio, sorry, 
że tego nie zrobiłam. Zadzwonię gdzieś za godzinę, bądź pod tel.”.

 Tomek przeczytał wiadomość jeszcze raz, a potem ponownie 
i ponownie. Wszedł na profil Natalii, ale nie znalazł do niej kon-
taktu. Wątpił, czy odpisałaby mu, gdyby napisał do niej z konta 
córki. Zresztą nieważne. Chyba już wiedział, gdzie jej szukać. 
Pojechała spotkać się z Nim. A jeśli pisze o „Nim” z wielkiej li-
tery, to może chodzić tylko o  jednego gościa. Że też wcześniej 
o  tym nie pomyślał. Okazuje się, że będzie musiał spotkać się 
z Bogiem wcześniej niż planował.
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Godzina 20:48

Tomek miał sen. Przynajmniej wydawało mu się, że to sen. 
Leżał na ziemi, głowa pulsowała mu bólem, a nad nim górowała 
gorzowska katedra. Jej obraz migotał. Wieża płonęła, po czym 
ogień znikał, a  czasem zanikała cała wieża lub tylko jej hełm. 
Sprawiało to wrażenie, jakby budynek zmieniał się nieustan-
nie na jego oczach. Próbował poruszyć ręką, ale bezskutecz-
nie. Przeraziła go myśl, że mógłby być sparaliżowany. Całą silę 
woli włożył w to, aby podnieść się z ziemi, ale ciało zdawało się 
go nie słuchać. Zaczął krzyczeć, gdy zobaczył nad sobą jakieś 
sylwetki. Coś go otaczało, jakieś demony czy potwory. Prosił, 
aby go wypuścili i panika rosła w nim z każdą chwilą. Zamknął 
oczy i  wrzeszczał do utraty tchu, nie bacząc na ból rozsadza-
jący czaszkę, pewien, że zaraz straci przytomność, aż usłyszał  
jej głos.

– Nie bój się, nie zrobimy ci krzywdy. – Łagodny, kobiecy, 
najpiękniejszy głos jaki słyszał w  życiu. Połączył się z  zapa-
chem miodu, który otoczył go zewsząd. Gdy otworzył oczy, 
spostrzegł, że nie otaczają go demony, ale najzwyklejsi ludzie, 
a jedyną ciekawostką w ich wyglądzie był ubiór, jakby każdy ur-
wał się na chwilę z innej epoki. W przeciwieństwie do otoczenia 
oni nie migotali. 

– Gdzie ja jestem? – Poczuł jak język przykleja mu się do pod-
niebienia. Próbował przypomnieć sobie, kiedy ostatnio coś pił. 
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– Pomiędzy – odpowiedział ten łagodny głos. Należał do mło-
dej kobiety o  płomiennie rudych włosach i  zielonych oczach. 
Była piękna. O czymś mu przypominała, ale od myślenia bolała 
go głowa, a próba odnalezienia mglistego skojarzenia była trud-
na jak pochwycenie strzępków snu tuż po przebudzeniu. – Tutaj 
trafiają ci, którzy nie mogą przejść na Tamtą Stronę. Których nie 
chce ani niebo, ani piekło, bo mają dwie dusze, a jedna z nich nie 
jest ludzka. Koniec końców wszyscy tu trafiają, ale większość 
odchodzi dalej, do krain Poza. My niestety nie możemy, więc 
zostajemy tutaj. W wiecznym Nigdzie i Nigdy. – Kobieta uśmie-
chała się, a w jej oczach iskrzyły świetlne ogniki. 

– Co ja tutaj robię? I kim ty jesteś? Przypominasz mi kogoś, 
ale nie mogę… Nie mogę sobie przypomnieć. Bardzo boli  
mnie głowa.

Tomasz nie rozumiał, o czym mówi kobieta. Przeszło mu jed-
nak przez myśl, że paraliż może być najmniejszym z jego zmar-
twień. Czemu nikt go nie podnosi? Nikt nie próbuje mu pomóc?

– Nie czuję się dobrze. Wezwijcie karetkę.
– Nie ma potrzeby. – Kobieta nie przestawała się uśmiechać, 

choć był to uśmiech pełen współczucia. Tomasz nie mógł prze-
stać myśleć, że jest z nim bardzo źle. 

– Czy ja… umarłem? Jesteś śmiercią? – zapytał, wpatrując 
się w kobietę z przerażeniem.

– Nie, nie umarłeś. Inaczej nie czułbyś, że boli cię głowa.
Tomasz poczuł ulgę. Ale w takim razie co się z nim dzieje? 

Czyżby oszalał? 
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– Przynajmniej jeszcze nie umarłeś. Walczysz. Możesz 
z  tego wyjść, skoro jesteś wojownikiem. Dlaczego tak ci za-
leży, aby wejść do płonącego budynku? Co jest ważniejsze  
od życia, wojowniku?

– Moja córka! – odrzekł bez zastanowienia. – Musiałbym 
wam o niej opowiedzieć, jak jest niezwykła, inaczej nic byście 
nie zrozumieli. I życie innych! Mogę ocalić wszystkich! 

– Tyle razy już słyszałam te słowa. I  nigdy się nie udało.  
– Uśmiech kobiety stał się pełen smutku, a na jej twarzy pojawił 
się grymas bólu.

– Moja córka… Już wiem, skąd cię kojarzę, przypomniałem 
sobie. Te włosy, oczy i twój uśmiech. Wyglądasz jak moja córka. 
Kim ty jesteś?

– Jestem przeklęta, jak oni wszyscy. – Kobieta wskazała gło-
wą na tłum otaczający Tomasza. – Wybrali mnie swoją królową. 
Niech więc tak będzie. Śledziłam cię przez długi czas, Tomaszu, 
tak jak i twoją córkę. Łączą mnie z nią więzy krwi. Śledziłam was 
jak pewnego młynarza setki lat temu. Jak praprawnuka moje-
go kochanka. Jak pruskiego lekarza i samego Stwórcę. Wiedza, 
którą zdobyłam, nie dała mi ukojenia. Nie zdołałam nikogo  
ocalić. Może tobie się uda, ale musisz wracać.

Kobieta uklękła nad jego głową i położyła kciuki na jego po-
wiekach. Następnie lekko przycisnęła, a Tomasz poczuł ból. Gdy 
kciuki pogrążyły się w  oczodołach, ból ogarnął całą czaszkę, 
stając się nie do wytrzymania. Tomek zaczął krzyczeć, a w jego 
głowie wybuchło światło.
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Światło raziło go w  oczy. W  głowie czuł pulsujący ból. 
Nad jego ciałem stało całe mnóstwo niewyraźnych posta-
ci. Z  tej perspektywy przypominali demony lub potwory 
w czarnych skórach.

– Bardzo boli. Boli mnie głowa… – powtarzał, gdy strażacy 
razem z policjantami podnosili go z ulicy i zanieśli do karetki.

Chwilę później siedział we wnętrzu ambulansu, a  ratow-
nik opatrywał mu zakrwawioną głowę. Powoli popijał wodę  
z plastikowego kubka, który mu dali. Była słodka. 

– Co pan tam w ogóle robił? Po co pan biegł do katedry?
Przed otwartymi drzwiami karetki stał młody policjant  

i zadawał pytania.
– Ma pan szczęście, że nic się panu nie stało. Tylko lekkie 

stłuczenie. Cywilom nie wolno zbliżać się do budynku w trakcie  
akcji gaśniczej!

– A Piotrowski? – zapytał Tomek.
– Kto? – Policjant zdawał się zaskoczony.
– Robert Piotrowski, ten regionalista lokalny. Stał pod  

katedrą razem ze strażakami. 
– A ten. – Na twarz policjanta wrócił uśmiech. – No, gościu 

jest potrzebny, bo wie wszystko o budynku. Strażacy poprosili  
go o pomoc. Bez dokładnej znajomości zabytku i w kłębach dymu 
z trudem poruszają się po wieży. Tam gówno widać, a w środku 
może być wszystko. No ale pana tam być nie powinno. Potłukłeś 
się pan, więc zabiorą pana do szpitala. Trzeba wszystko dokład-
nie w głowie sprawdzić. Kiedyś moja teściowa…
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Tomek nie słuchał, był jeszcze lekko zamroczony i słaby, ale 
w jednej chwili wróciło do niego wszystko. Nie ma czasu! Nie 
może teraz jechać do szpitala. 

– Panie oficerze! Nie mogę jechać do szpitala. Muszę dostać 
się do środka katedry, i to jak najszybciej!

Policjant sprawiał wrażenie zaskoczonego, ale jego opa-
nowanie wskazywało na to, że nie pierwszy raz dyskutuje  
z ludźmi gadającymi od rzeczy. 

– Mocno się pan uderzył. Może jednak mocniej niż to wyglą-
da na pierwszy rzut oka. – Policjant wymienił porozumiewaw-
cze spojrzenia z ratownikiem medycznym. 

– Nie, pan nie rozumie. – Tomek sam zaczynał mieć wątpli-
wości co do własnej poczytalności. – Musiałby pan zrozumieć, 
Jezu, nikt nie zrozumie, ja mogę wszystkich ocalić, moja cór-
ka może! Ona ma dar, wie pan, ja jestem genetykiem, pracu-
ję w  Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk 
w  Poznaniu, ja odkodowuję genom mojej córki, próbuję dojść 
do tego, które elementy jej kodu genetycznego produkują spe-
cyficzne białka. Te białka, one pozwalają na uzyskanie odpor-
ności na wszystkie drobnoustroje chorobotwórcze, rozumie 
pan?! Wszystkie! Krew mojej córki może być lekiem na każdą 
chorobę zakaźną! Ale córka udała się na popołudniową mszę  
do katedry i…

– Spokojnie, pan się nie denerwuje. Mamy teraz dobre połą-
czenia z Poznaniem przez es trójkę, co nie? Ale żeby zaraz tutaj 
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zamieszkać? Czemu nie w pyrlandii? – Policjant mówił do nie-
go, ale jednocześnie obserwował sytuację wokół katedry. 

– To moja żona, pracowała tutaj, dlatego… Kurwa! Niech 
mnie pan posłucha, to nie ma znaczenia, gdzie mieszkam, 
do cholery! Muszę się dostać do katedry albo wy musicie… – 
Tomkowi przerwał dźwięk krótkofalówki przypiętej do mun-
duru policjanta. 

– Strażacy wybijają szyby w oknach kościoła! Cofnijcie tłum 
jeszcze o jakieś dwa metry! – krzyczał głos z krótkofalówki. 

– Zrozumiałem – powiedział policjant do walkie-talkie, 
a potem zwrócił się do Tomasza: – Pan się nie denerwuje i sie-
dzi tu. Jeszcze mi pan opowie tę swoją historię – rzucił i pobiegł  
w kierunku gapiów.

Tomek wstał i zbliżył się do drzwi ambulansu. Wyjrzał na ze-
wnątrz i zobaczył płonącą wieżę katedry. Płomienie i dym wy-
dobywały się z okien oraz pękniętego zegara. „Wszystko straco-
ne” – pomyślał – „wszystko stracone”. 

Jeszcze raz sięgnął po telefon i  wybrał numer córki  
z nadzieją, że tym razem uda mu się połączyć.

Godzina 15:27

Tomek wyciskał ze swojego auta całą moc, pędząc na zła-
manie karku. Niewątpliwie po drodze złamał kilka przepisów, 
ale musiał jak najszybciej dotrzeć do katedry. Jeśli gdzieś jego 
córka postanowiła rozmówić się z  Nim, to w  swojej ulubionej 
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świątyni. Potrafił sobie wyobrazić mętlik, jaki musi mieć w gło-
wie nastolatka, po tym jak dziś rano zmarł jej dziadek, a  ona 
sama uważała się za przyczynę jego śmierci. „Biedne dziecko” 
– pomyślał i jeszcze mocniej wcisnął pedał gazu. Jego teść cier-
piał na liczne choroby układu krążenia i układu oddechowego. 
Dawał sobie radę do czasu, gdy nie złapał paskudnego wirusa 
i nie wylądował w szpitalu. Zmarł w wyniku powikłań po infek-
cji wirusowej. Ze względu na swój zawansowany wiek rzadko 
opuszczał mieszkanie, a  jedynymi osobami, które go odwie-
dzały był Tomek z  córką. Przeprowadzono testy na obecność 
przeciwciał. Wirusa przeniosła Paulina. To był cios. Brak jakich-
kolwiek objawów tej konkretnej infekcji u  niej samej uznano  
za normalny, ale lekarze nie zdawali sobie sprawy z  tego,  
o czym wiedział Tomek. Paulina nie chorowała na żadne cho-
roby zakaźne. Mogła złapać każdego wirusa, w jej organizmie 
mógł zalęgnąć się każdy zarazek, jakakolwiek bakteria, i  nie 
powodowało to żadnych negatywnych skutków. Jej organizm 
szybko pozbywał się intruza dzięki produkcji określonych bia-
łek, którą uruchamiało zaledwie kilka genów. Za jej dar odpo-
wiedzialnych było kilka recesywnych genów, które uaktywnia-
ły się tylko, jeśli zostały przeniesione przez obojga rodziców,  
a  następnie poddane specyficznym czynnikom środowisko-
wym, epigenetycznym. Co to oznaczało, tak po ludzku? Jego 
córka była białym tygrysem.

Tomek zahamował z  piskiem opon, gdy światła uliczne 
zmieniły kolor na czerwony. Ulica Kostrzyńska przechodziła 
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w  Sikorskiego, był coraz bliżej. Stojąc na światłach i  nerwo-
wo stukając w  kierownicę, wrócił myślami do niezwykłego 
daru córki. Paulina była białym tygrysem. Skąd biorą się ty-
grysy o  białej barwie? Płodzą je zwyczajne tygrysy, które no-
szą w  swoim genotypie dwa rzadkie recesywne geny. Dopiero 
łącząc dwie kopie tych upośledzonych genów, odpowiedzial-
nych za niewytwarzanie feomelaniny (barwnika nadające-
go pomarańczowy odcień), uzyskuje się mutanta, zjawisko,  
za które dają się pokroić dyrektorzy ogrodów zoologicznych  
– tygrysa w  biało-czarne pasy. Jakie to ma znaczenie dla  
Pauliny? Otóż takie, że jej rodzice są najzwyklejszymi ludźmi 
łapiącymi choroby zakaźne jak wszyscy inni, ale w  szale mi-
łosnego uniesienia spłodzili supermana. Nie każdy jej krewny 
posiadający z  nią część wspólnego genotypu będzie więc su-
perodporny. Jej mama nie była. Jej ojciec umiera każdej jesie-
ni na męską grypę. A jej dziadek dosłownie umarł przez infek-
cję wirusową. Jednak od czasu do czasu w jej linii genetycznej 
dochodziło do spotkania z innym rodem, który był nosicielem 
jednej kopii recesywnego genu. W efekcie któraś jej prababka, 
pradziadek lub prawujek (czy istnieje słowo prawujek?) stawali 
się odporni na każdą epidemię. 

Tomek, będąc pracownikiem Instytutu Genetyki Człowieka, 
stanął przed niezwykłym odkryciem. Musiał jednak działać  
po cichu, aby jego córka nie stała się sławna, nie utraciła swo-
jej prywatności i  nie zamieniła się w  królika doświadczalne-
go. Jeszcze na żółtym wcisnął pedał gazu. Szybka jazda wśród 
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gorzowskich kamienic hipnotyzowała go. Pozwalała mu choć  
na chwilę odsunąć czarne myśli o tym, co w tej chwili dzieje się 
w katedrze z jego córką, na inny tor. Śledził więc w myślach całą 
sekwencję zdarzeń, która doprowadziła go do tego momentu. 
Przez kilka lat sekwencjonował DNA własnej córki, szukając 
niezwykłych genów. 

Kolejne lata, korzystając z laboratoryjnego sprzętu Instytutu, 
starał się zidentyfikować białka, które powstają w wyniku tych 
genetycznych instrukcji. Największą trudność sprawiała jednak 
odpowiedź na pytanie, dlaczego tak pożyteczna mutacja nie 
stała się dominująca w  populacji? Odporność na choroby za-
kaźne powinna wpłynąć pozytywnie na przeżywalność i zdol-
ność do płodzenia potomstwa, a  co za tym idzie, świat powi-
nien wypełnić się białymi tygrysami, które wiążąc się ze sobą, 
zaczęłyby wydawać na świat kolejne pokolenia białych tygry-
sów i  szybko zdominowałyby świat, doprowadzając do zmar-
ginalizowania lub nawet wyginięcia pomarańczowych. Tak się 
jednak nie stało i gdy miliony ludzi umierało na choroby wiru-
sowe i bakteryjne, tacy jak Paulina nadal stanowili mniejszość. 
Czyżby ta pozytywna mutacja niosła za sobą jakieś upośledze-
nie organizmu, które powodowało jej eliminację z ludzkiej puli 
genowej? W  przypadku rzeczywistych białych tygrysów ich 
recesywne geny, oddziałując na fenotyp osobnika, pogarszały 
ich zdolność kamuflażu, a co za tym idzie – polowania i unika-
nia napastników. Ze względu na swoje widoczne upośledzenie 
stanowiły one również mniej obiecujący obiekt seksualny dla 
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potencjalnych partnerów. Dlatego były one tak rzadkie. Czyżby 
więc dar Pauliny niósł za sobą jakieś ukryte koszty, które prze-
ważały nad ochroną przed epidemiami? Tomek poświęcił lata 
pracy na znalezienie odpowiedzi na to pytanie. Jeśli jego cór-
ka miała stać się nadzieją dla całej ludzkości, musiał udowod-
nić, że nie jest Pandorą, która sprowadzi na ten świat wszelkie  
możliwe nieszczęścia. 

Zamiast wybrać zakorkowaną Sikorskiego wjechał 
w Młyńską i przycisnął gaz do dechy na Spichrzowej. Do kate-
dry podjedzie od Chrobrego i znajdzie swoją córkę całą i zdro-
wą. Innej myśli nawet nie chciał dopuścić do swojej głowy. Ręce 
zaczęły mu drżeć, gdy wyobraźnia podsunęła mu szereg obra-
zów z jego córką, niekoniecznie zdrową i niekoniecznie całą.

Żeby się uspokoić, wrócił do rozmyślania o  swoim odkry-
ciu. Wielka tajemnica rzadkości takich fenomenów jak Paulina 
była w zasięgu jego ręki już cztery lata temu, ale stracił wtedy 
wyniki badań przez własną głupotę, niechęć do technologicz-
nych nowinek, a przede wszystkim wręcz paranoiczne dążenie 
do zachowania prywatności córki. Kolejne cztery lata mozolnie 
odzyskiwał dane i przeprowadzał badania na nowo, by zaled-
wie dwa tygodnie temu znaleźć rozwiązanie wielkiej zagadki. 
Pewność zyskał dopiero przedwczoraj. Wąskie gardło. Wąskie 
gardło i  niechęć do odmienności, która kiedyś była posunięta 
o  wiele dalej niż obecnie, gdy nienawidzimy już tylko Żydów, 
gejów, uchodźców i  przeciwników politycznych. No dobra, 
może aż tak wiele się nie zmieniło. Mutanty odporne na choroby 
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musiały być dawniej obiektem niezdrowego zainteresowania 
społeczności, zyskując miano czarowników, czarownic, od-
mieńców, lub stając się królikami doświadczalnymi możnych 
i  naukowców. Niespecjalnie przejmowano się dawniej prawa-
mi człowieka, więc w  efekcie takie odbiegające od normy jed-
nostki szybko były eliminowane, a wraz z nimi ich wyjątkowe 
geny. Zdumiewająco wiele wysiłków i czasu musiały poświęcać  
na ukrywanie swojej odmienności, więc wielu z nich nie mogło 
również pozwolić sobie na posiadanie potomstwa. Nadal jednak 
brakowało jakiegoś elementu układanki. Przy ogromnej umie-
ralności na choroby zakaźne przed epoką higieny i wynalezie-
niem skutecznych sposobów leczenia i zapobiegania infekcjom, 
odporni powinni rozmnożyć się na tyle szybko, aby zdomino-
wać świat i  nie być postrzeganymi w  kategoriach odmieńców. 
Również ze względu na brak zewnętrznych oznak odmien-
ności, w  czasach pomiędzy epidemiami, powinni mieć możli-
wość skutecznego ukrywania się i płodzenia potomstwa. Mimo  
to stanowili rzadkość. Dlaczego? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, Tomek musiał cofnąć się 
w czasie, korzystając z bogatych zasobów danych na temat hi-
storycznego DNA, w  tym genotypów innych gatunków, z  któ-
rymi jesteśmy w  jakiś sposób spokrewnieni. I  tak ostatni ele-
ment wskoczył na swoje miejsce. Znalazł poszukiwany przez 
siebie zestaw genów w  bazach danych, ale naukowcy dotych-
czas nie poświęcali mu czasu, nie wiedząc jaka jest jego funkcja. 
Recesywny gen, który prowadzi do ochronnej mutacji, znalazł 
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się w ludzkiej puli genowej bardzo dawno temu i było to zdarze-
nie wyjątkowe. Doszło do tego w wyniku czegoś tak rzadkiego, 
że do dziś trwają spory, czy to w ogóle miało miejsce. Rzadkość 
mutacji powodowała, że aby gen mógł przetrwać do dziś, mu-
siało na jakimś etapie dojść do krzyżowania się członków tej 
samej rodziny, gdyż inaczej gen zostałby dawno wyelimino-
wany z  puli genowej i  zastąpiony przez bardziej typowe alle-
le danego genu. Niewielka liczba nosicieli genów prowadziła  
do „wąskiego gardła” i  stąd, w  połączeniu z  niechęcią do jego 
posiadaczy w późniejszych okresach, mała populacja osób su-
perodpornych, którym udało się przekazać swoje geny w przy-
szłość. Pierwsza mutacja nadająca odporność na wszystkie cho-
roby zakaźne pojawiła się w  naszym genotypie we wczesnym 
okresie istnienia człowieka. Wyjątkowość tego zdarzenia wyni-
ka z tego, że gen ten nie pochodził od homo sapiens. Jakby jego 
córka była czymś więcej niż tylko człowiekiem. 

Z  rozmyślań wyrwał Tomka dźwięk policyjnej sygnaliza-
cji. Radiowóz jechał bezpośrednio za nim i było jasne, że chcą, 
aby się zatrzymał. Zaklął w  duchu, bo był już tak blisko, zbli-
żał się do skrzyżowania z Wodną. Nie widział jeszcze katedry, 
ale wystarczyło trochę przycisnąć i  za niecałe siedem minut 
byłby na miejscu. Kusiło go, aby tak właśnie zrobić. Co jednak 
dałoby mu dojechanie na miejsce, gdyby tam zatrzymała go 
policja? Wypuścił powietrze i z głośnym sykiem zjechał na po-
bocze tuż przy chińskiej knajpie. Zgodnie z  przepisami zgasił 
silnik i  trzymał ręce na kierownicy, obserwując jak sylwetka 
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policjanta rośnie w  bocznym lusterku. Oddychał głęboko,  
by się uspokoić. Gdy funkcjonariusz zrównał się z  samocho-
dem, opuścił szybę. 

– Dzień dobry, panie kierowco. Wie pan, ile pan jechał? 
Poproszę dowód rejestracyjny i prawo jazdy.

Młody policjant z  drogówki, który odebrał od niego doku-
menty, wydał mu się dziwnie znajomy, ale próba odnalezienia 
mglistego skojarzenia była trudna jak pochwycenie strzępków 
snu tuż po przebudzeniu.

– Przepraszam, to naprawdę awaryjna sytuacja, moja cór-
ka… – Próbował się wytłumaczyć, ale policjant mu przerwał, 
nadal wpatrując się w papiery. 

– Czyli wie pan, że za dużo. To zawsze jest awaryjna sytuacja, 
panie kierowco. Zapraszam do radiowozu, obejrzy pan nagra-
nie i tam pan wszystko wytłumaczy – powiedział policjant służ-
bowo, jak gdyby recytował te formułkę setny raz tego dnia. 

Tomek nie miał zamiaru iść do radiowozu. Tracił czas, pod-
czas gdy jego córka samotnie walczyła z poczuciem winy, które-
go nie byłby w stanie udźwignąć nawet dorosły. Nawet on sam. 
A jeśli go nie udźwignie, to może…

– Panie władzo, zgłosiłem dziś zaginięcie córki, śpieszyłem 
się, bo chyba wiem, gdzie ona jest, a  może jej się stać coś złe-
go, jeśli się nie pośpieszę. Ja chętnie przyjmę mandat i punkty 
i w ogóle, tylko naprawdę mi się śpieszy, więc jeśli mógłby pan…

– Zaraz, chwileczkę. Niech pan tutaj poczeka – Policjant 
przerwał mu i odszedł w stronę radiowozu.
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„Niech pan poczeka”. Jezu! Przecież tego właśnie zrobić nie 
może! Tłumaczył, że czas działa na jego niekorzyść. Ze złości 
zazgrzytał zębami i kilkukrotnie uderzył czołem o kierownicę. 

Homo sapiens – człowiek rozumny, jak dumnie nazwaliśmy 
sami siebie, tak naprawdę rzadko kierując się rozumem, dużo 
częściej emocjami. 

Tomek nie zamierzał tracić więcej czasu. Chwycił za klu-
czyki tkwiące w stacyjce i już miał odpalić silnik, gdy usłyszał  
głos policjanta. 

– Rzeczywiście mamy zgłoszenie zaginięcia od pana Tomasza 
Wajdera. – Policjant wyciągnął w  jego stronę dokumenty.  
– Panie Tomku, rozumiem, sytuacja jest nieciekawa, ale to nie 
upoważnia pana do nieprzepisowej jazdy. Tym razem tylko 
pouczenie, ze względu na okoliczności. Niech pan bezpiecznie 
dojedzie na miejsce, a  jeśli pana córki tam jednak nie będzie, 
to pojedzie pan do domu i tam na nią zaczeka. Policja już pro-
wadzi czynności. – Policjant przerwał i zamyślił się nad czymś. 
– Wie pan, kiedyś moja teściowa... – Widząc wzrok Tomka jed-
nak przerwał i dodał: – A w sumie nieważne. Bezpiecznej drogi, 
panie Tomku.

Nie czekając dłużej, Tomasz odpalił silnik i wrzucił wstecz-
ny bieg. Nie przekraczając dozwolonej prędkości, minął jedno-
kierunkową Wodną i  dalej Spichrzową wjechał w  Chrobrego. 
Zbliżając się do katedry, zobaczył coś dziwnego. 
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Godzina 21:03

Tomasz ostatni raz spróbował zadzwonić do córki, ale bez 
rezultatu. Nagrał się na pocztę głosową i usiadł na noszach. 

– Dobra, będziemy jechać do szpitala. Odłoży pan tele-
fon i  kładzie się na noszach. – Ratownik medyczny wydał mu  
swoje dyspozycje.

Tomek schował telefon do kieszeni i położył się na noszach, 
godząc się z porażką, gdy usłyszał dzwonek radośnie zwiastu-
jący połączenie. Wyciągnął telefon, ku niezadowoleniu ratow-
nika, i gdy zobaczył, że na ekranie wyświetla się imię jego córki, 
szybko przycisnął zieloną słuchawkę.

– Kochanie, dzwoniłem kilka razy, czemu nie odbierasz?  
– Starał się nie brzmieć jak rozhisteryzowany rodzic. Zbyt  
często popadał w ten ton. 

– Przepraszam, tato, jestem z Mariką. Byłyśmy u niej, a te-
raz stoimy pod katedrą, jest duże zamieszanie i  nie słysza-
łam telefonu. Widzę, że zrobiło się bardzo nieciekawie. Mam  
nadzieję, że wieża wytrzyma. – Głos córki brzmiał słabo przez 
całą gamę różnych dźwięków w tle, szmerów, rozmów, krzyków 
i  sygnałów radiowozów i  wozów strażackich. Nie zdziwiło go,  
że w ogromnym tłumie gapiów nie zauważył córki. 

– Udało ci się ją znaleźć? – zapytała, przekrzykując tłum. 
– Nie widziałaś mojego słynnego sprintu na sto metrów?  

– Paulina musiała przyjść z koleżanką niedawno, że przeoczyła 
taki spektakl w wykonaniu swojego staruszka. To dobrze.
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– Niestety nie wpuścili mnie. Nikogo nie interesują takie  
głupoty, gdy płonie trzynastowieczny zabytek. 

– Przepraszam, tato. Wiem, że to było dla ciebie ważne. Gdy 
jakaś kobieta wbiegła do katedry z  dzieckiem i  mężem, krzy-
cząc, że dach się pali, a  ksiądz kazał wszystkim wyjść, spani-
kowałam i  wybiegłam. Gdy przypomniałam sobie, że zosta-
wiłam ją w  środku, nie mogłam już wrócić. Naprawdę bardzo 
mi przykro. – W głosie dziewczynki słychać było autentyczne  
poczucie winy.

– Hej, daj spokój, mała. Najważniejsze, że tobie nic nie jest. 
Słuchaj, eee… Idź dzisiaj wieczorem do Mariki, jej rodzice  
na pewno się zgodzą, a ja podjadę po ciebie później. Muszę jesz-
cze coś załatwić na mieście.

Nie zamierzał do poczucia winy córki dorzucać jeszcze 
informacji o  tym, że jej staruszek trafi do szpitala z  rozbi-
tą głową. Miał nadzieję, że badania będą w porządku i szybko  
go wypuszczą.

– Wszystko gra, tato? To znaczy wiem, że nie, ale czy poza 
tym wszystko jest okej? – zapytała.

– Tak, skarbie. Wszystko gra. – Niełatwo okłamać własną cór-
kę. Nawet dla jej dobra. – Bardzo cię kocham, tygrysie – dodał.

– A ja ciebie – powiedziała Paulina i rozłączyła się. 
Tomek zamyślił się przez chwilę i ostatni raz spojrzał na pło-

nącą katedrę, zanim ratownik zamknął drzwi ambulansu. 
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– Kładziemy się i  jedziemy. – Rzucił znowu ratownik i  za-
pytał: – Co tak ważnego było w  tym kościele, że ryzykował  
pan życie?

– Nadzieja – odpowiedział Tomek bez zastanowienia i rozło-
żył się na noszach. 

Godzina 16:07

Tomek wpatrywał się w  katedrę ze zdziwieniem. Żadnych 
ludzi przed wejściem, zgaszone światła niepodświetlające ko-
lorowych witraży. Nie tego się spodziewał i  momentalnie po-
czuł ciężar w żołądku. Zegar tykał, a on miał ogromną nadzieję,  
że nie pomylił się i  jest we właściwym miejscu. Zaparkował 
na bruku i  udał się do wejścia, prosząc Boga, by było otwarte. 
Bóg najwyraźniej postanowił przychylić się do prośby, gdyż 
masywne dębowe wrota katedry otworzyły się bez problemu. 
W środku było ciemno, nie licząc nikłych świateł sączących się 
z wnętrza i oświetlających boczne nawy. 

Z  przedsionka szybkim krokiem ruszył do środka i  mijając 
ławkę za ławką, szukał pośród nich swojej córki. Jego kroki od-
bijały się głośnym echem od kamiennej posadzki. Nikłe oświe-
tlenie dawały maleńkie lampy wiszące na bocznych ścianach 
nad nawami. Wewnątrz świątyni było głucho i ciemno. Katedra 
wydawała się być pusta. Przełykając ślinę, Tomek poczuł 
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ukłucie zawodu. Tyle zachodu na darmo. Jego córka potrzebuje 
pomocy, a on nie jest w stanie jej uratować. Miał już cofnąć się 
do wyjścia, gdy tuż przed samym ołtarzem, w pierwszej ławce, 
zobaczył skuloną postać. Zwinęła się w kłębek, tak że jej głowa 
praktycznie nie wystawała ponad oparcie ławki. Zrobił kilka 
kroków w jej stronę i serce zaczęło mu bić szybciej. Sweter, któ-
rego koloru nie mógł sobie przypomnieć, był zielony i wystawał 
spod niezapiętej kurtki. Paulina płakała i po cichu powtarzała 
coś raz po raz. Tomek był pewien, że to coś w rodzaju modlitwy 
za grzechy nieumyślne. 

– Skarbie! – zawołał, szybko przecisnął się przez ławkę 
i  chwycił dziewczynę w  ramiona. Spojrzała na niego nieprzy-
tomnie, jakby zbudził ją ze snu. 

– Przepraszam. To moja wina. Moja wina… – Jej oczy były 
nieprzytomne i mokre od łez. 

– Nie, to nie była twoja wina, słyszysz!? Nie zawiniłaś. 
Wrócimy teraz do domu, a tam opowiem ci wszystko. Powiem 
ci, jakim cudem jesteś…

– Jak mam to zrobić!? Jak mam żyć, wiedząc, że zabiłam swo-
jego własnego dziadka…? – Paulina patrzyła mu prosto w twarz. 
Była już w pełni tu i teraz. 

Tomek nie miał pojęcia, co odpowiedzieć. W  głowie kłę-
biły mu się setki myśli, ale żadnej z  nich nie mógł uchwycić. 
Postanowił odpuścić sobie pocieszanie. Jego córka była na to 
za mądra. Żadne wyświechtane frazesy by jej nie przekonały. 
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Chwycił ją za dłonie i skupił wzrok na jej oczach. Powie prawdę, 
tylko tyle. I miał nadzieję, że tyle wystarczy.

– Nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Nosiłaś w sobie ko-
ronawirusa, nie wiedząc o tym. Jak u wielu młodych ludzi in-
fekcja przebiegała u ciebie całkowicie bezobjawowo. Nie miałaś 
pojęcia, ja nie miałem ani nikt na świecie, że jesteś nosicielką. 
Że zarazisz dziadka. – Ścisnął mocniej jej dłonie – Fakt, powin-
niśmy być ostrożniejsi, powinniśmy… – Zaczerpnął głęboko po-
wietrza. – Powinniśmy być mądrzejsi. Teraz już na to za późno.

Paulina próbowała coś powiedzieć, ale dał jej znak głową,  
że jeszcze nie skończył.

– Jednak samobiczowanie się, użalanie, wycofanie ze świa-
ta niczego nie naprawią. Jeśli chcesz naprawić to, co się stało, 
możesz to zrobić. Możesz ocalić wszystkich. Możesz sprawić, 
że nikt już nie ucierpi, nikt więcej nie umrze. – Teraz córka  
słuchała go w milczeniu. Zyskał jej uwagę.

Tomek puścił dłonie córki i  usiadł na ławce, opierając się 
na oparciu. Przez chwilę patrzył na główny ołtarz, na zdobią-
ce go renesansowe rzeźby. Już nie musiał się śpieszyć i poczuł, 
jak opada z niego energia. Jego wzrok zatrzymał się na rzeźbie 
przedstawiającej Jonasza w brzuchu wieloryba. Zastanawiał się 
od czego zacząć. 

– Jak ci się podoba katedra po pożarze? – zapytał. 
Paulina patrzyła na niego w milczeniu. Wzrokiem wyrażała 

zdziwienie. 
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– Serio, to jest to, o co chcesz mnie teraz zapytać? – Jej ton 
uzmysłowił mu, że jednak źle zaczął. 

– Przepraszam. Chodzi o  to, że w  tym pożarze, cztery lata 
temu, została zniszczona cała dokumentacja moich badań. 

– Przeze mnie, bo zostawiłam twoją teczkę z laptopem, dys-
kami i  diabli wiedzą czym w  ławce i  wybiegłam, gdy ksiądz 
kazał wszystkim opuścić budynek. Jeśli to jest sposób, w  jaki 
chcesz mnie pocieszyć, to idzie ci naprawdę świetnie. 

– Nie próbuję cię pocieszać, ale faktycznie niefortunnie za-
cząłem. – Położył swoją dłoń na jej dłoni. – Spróbuję jeszcze 
raz. – Odwrócił wzrok przed siebie. – Straciłem lata mojej pra-
cy dlatego, że byłaś, że jesteś dla mnie tak ważna. Nie chciałem 
wrzucać niczego do sieci i trzymać danych w chmurze, bo ba-
łem się, że ktoś może uzyskać do nich dostęp i dowie się o tym, 
jaka jesteś niezwykła. Nie chciałem, aby moja córka straciła 
swoją prywatność, by stała się królikiem doświadczalnym. To, 
że nie miałaś żadnych objawów covida, nie wynikało z tego sa-
mego mechanizmu, co u  twoich rówieśników. Ty jesteś inna. 
Jesteś niezwykła. Twój organizm jest odporny na wszelkie cho-
roby zakaźne. Możesz być źródłem transmisji, ale sama nigdy 
nie zachorujesz.

– To przekleństwo – przerwała mu dziewczyna. 
– To dar – wymówił to z  naciskiem. – Przez długi czas nie 

wiedziałem, dlaczego tak jest, aż odkryłem odpowiedzialne  
za to geny. Byłem przekonany, że gdy poznamy cały mechanizm 
twojej odporności, będziemy mogli wykorzystać tę wiedzę, 
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aby uleczyć świat. Dzięki tobie możemy uwolnić ludzkość  
od chorób zakaźnych!

Paulina patrzyła na ojca bez entuzjazmu. 
– Mówiłeś też, że nie wiesz, czemu ten mój „dar” nie stał się 

bardziej powszechny, i że może to oznaczać, iż rozsiewanie mo-
ich genów otworzy puszkę Pandory i spowoduje tragedię, której 
teraz nie możemy przewidzieć.

– Tak, tak… – Przez chwilę Tomasz stracił rezon, ale szyb-
ko odzyskał właściwy tok myśli. – Tak mówiłem, ale teraz już 
wiem. Wiem, czemu twój genotyp nie stał się bardziej po-
wszechny i wiem, że możemy wykorzystać ten sam mechanizm 
do wytworzenia odporności u wszystkich ludzi. Pomyśl, czte-
ry i pół miliona ludzi zmarło na świecie przez COVID-19, a my 
wiemy, jak uratować innych, jak sprawić, żeby to się już nigdy 
nie powtórzyło! – Słowa Tomka poniosły się echem po pustym 
kościele. 

– Łał! – W  głosie Pauliny brzmiał prawdziwy podziw  
– Znalazłeś lekarstwo na covid. 

– Tak. – Tomek zamyślił się chwilę. – Ale nie tylko, znala-
złem lekarstwo na wszystkie choroby zakaźne. – Każde słowo 
Tomek wypowiedział powoli, jakby ważąc ich znaczenie. Jak 
gdyby chciał się upewnić, że nie popełnił błędu. I  był pewien,  
że ma rację. 

– No to co się stało, że zyskałeś pewność, laureacie nagrody 
Nobla? – Paulina zaczynała żartować. To dobry znak. To bardzo 
dobry znak. 
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– Byłem blisko już cztery lata temu. Wiedziałem, że chodzi 
o to, skąd wzięła się ta określona mutacja genetyczna. Kiedy po-
jawiła się w puli genowej. Dlatego nie mogłem pozwolić na to, 
aby mój komputer spłonął w pożarze katedry, byłem zbyt bli-
sko, to było zbyt ważne. Gdyby nie ten pożar, mogliśmy ocalić 
cztery miliony ludzi, mieliśmy jeszcze czas przed pandemią… 
Dlatego, narażając życie, próbowałem dostać się do środka. 
Niestety. Cztery lata zajęło mi odtworzenie wyników badań. 
Dojście do tego, że twoja niezwykłość to efekt jeszcze bardziej 
niezwykłego romansu twojej matki. 

– Mama miała romans?! – Paulina otworzyła szeroko usta  
ze zdziwienia. 

– Nie, nie, przepraszam, nie w  tym sensie –Tomek zaczął 
machać rękoma i złapał się za głowę. – Miałem na myśli matkę 
twojego rodu, twoją praprapra, i tak dalej, babkę. Twoja przod-
kini, wczesna homo sapiens, miała romans z  facetem, który był 
trochę inny. 

– Jak ty?
– Nie no, bardziej. 
– Jeszcze bardziej?! 
– Nie każ mi kląć w świętym miejscu.
Tomek odwrócił się raz jeszcze w kierunku ołtarza. Spojrzał 

na jedną z płaskorzeźb zdobiących tryptyk. Na Jezusa wiszące-
go na krzyżu na Golgocie. Przebiegła mu przez głowę myśl: „czy 
Bóg umarł też za praojca Pauliny?”. 
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– Widzisz, jej facet musiał być, jakby to powiedzieć… 
neandertalczykiem. 

Zapadła cisza. 
– Takim na serio? – zapytała w końcu dziewczyna. 
– No tak – odpowiedział. 
Tomek pozwolił córce w  ciszy przeanalizować wszystko,  

czego się dowiedziała. Niemało odkryć jak dla nastolatki.
– Wiesz, mój stary jest genetykiem człowieka. Muszę z nim 

czasem gadać i  dlatego liznęłam co nieco biologii. Jakbyś sam 
z nim porozmawiał, to powiedziałby ci, że neandertalczycy i my 
to dwa różne gatunki, a  bariera oddzielająca dwa gatunki jest 
taka, że nie mogą się rozmnażać albo ich dzieci nie będą płod-
ne. Coś jak muły. – Mówiąc to wszystko, Paulina usiadła w kucki  
na kościelnej ławie. Widać było, że czuje się tu swobodnie. 

– Doceniam, że słuchasz swojego staruszka, ale jak to w życiu 
bywa, sytuacja jest w  tym przypadku nieco bardziej skompli-
kowana. To fakt, większość naukowa nadała neandertalczykom 
naukowe miano Homo neanderthalensis i uznała za odrębny gatu-
nek, który nie mógł się wiązać z nami i płodzić zdolne do roz-
mnażania potomstwo, ale są też tacy, którzy widzą w nim ra-
czej Homo sapiens neanderthalensis, podgatunek człowieka. Może 
wcale nie byli aż tacy inni. Bardziej przypominali nas niż jakieś 
owłosione małpoludy. Niektóre badania wskazują, że od jed-
nego do czterech procent DNA pozaafrykańskiego człowieka 
współczesnego pochodzi od neandertalczyka. Oznaczałoby to, 
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że te dwa gatunki, my i oni, mogły się krzyżować. Przez długi 
czas brakowało na to bezpośrednich dowodów, ale w 2013 roku 
w północnych Włoszech znaleziono szczękę człowieka żyjącego 
jakieś czterdzieści tysięcy lat temu. Cechy anatomiczne uzębie-
nia wskazywały, że szczęka mogła, podkreślam m-o-g-ł-a, na-
leżeć do ludzko-neandertalskiej krzyżówki. Hybrydy… takiej 
jak dziecko twojej pramatki i  jej neandertalskiego faceta. Dali 
oni początek twojemu rodowi. Mutacja genetyczna, którą zna-
lazłem w twoim DNA, została znaleziona pierwotnie w szcząt-
kach neandertalczyka. Krzyżowanie tych dwóch form ludzi 
musiało zdarzać się niezwykle rzadko, dlatego nie możemy 
znaleźć szczątków hybryd i  dlatego mutacja nie była w  stanie 
się rozprzestrzenić. Nie kryje się za nią żadna niszczycielska 
moc. Twój dar wziął się z tej niecodziennej miłości.

– Papciu, ale wiesz, że dzieci nie rodzą się tylko z miłości?
– Co masz na myśli?
– Gwałty? To chyba bardziej prawdopodobne przy dwóch 

odrębnych gatunkach z różnych klanów?
– Wolę myśleć inaczej. 
– Myślenie życzeniowe u naukowca? Nowe, nie znałam. 
– Po kim jesteś taka zgryźliwa?
– To jeszcze nic, musiałbyś poznać mojego ojca. – Uśmiechnęła 

się, a on zmierzwił jej włosy. 
– Wierzę, że to była romantyczna miłość. W  dzisiejszych 

czasach owłosione osiłki też mają swoje adoratorki. 
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– To chyba jednak troszkę coś innego. Ale skoro o owłosionych 
amantach… Czy Wojtek może wpaść do nas jutro? Będziemy  
się uczyć. 

– Uczyć? – Tomek zrobił najbardziej sceptyczną minę,  
jaką potrafił. 

– No tak. Miałam też w planach przetrwanie mojej niezwy-
kłej linii genetycznej, ale uznałam, że to może zaczekać.

– Nie używaj moich zaklęć przeciwko mnie, smarku-
lo. A  przetrwanie linii genetycznej odłóż na duuużo później.  
– Tomek uśmiechnął się do córki, a ona odwzajemniła uśmiech. 
Poczuł, jak ciepło spływa mu po sercu i topi cały strach. 

– To jak to według ciebie wyglądało? – zapytała. 
– Co? 
– No, historia miłosna mojej pramatki.
– A  to… Widzisz. Wszystko zaczęło się sto dwadzie-

ścia tysięcy lat temu. Na miejscu tego miasta rozciągała się  
trawiasta równina…
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Epilog

Około 120  000 lat temu. Obszar dzisiejszej drogi ekspresowej S3, 
w pobliżu węzła drogowego Gorzów Wielkopolski Zachód

Łowcy od blisko godziny podążali za samicą. Czekali  
na dogodny moment, by uderzyć. Wielu młodych niecier-
pliwców chciało gonić za zwierzęciem na otwartym terenie, 
co łatwo mogło skończyć się porażką. Teraz też ci najmłod-
si kręcili się, leżąc w  zaroślach, odganiali natrętne owady 
i  skarżyli się po cichu na słońce, które paliło niemiłosiernie. 
Przywódca polowania najchętniej zostawiłby ich w  wiosce, 
aby nie płoszyli zwierzyny. Kiedyś jednak muszą nabyć umie-
jętności tropienia, zaganiania i  zabijania. Muszą nauczyć się 
wszystkiego, co niezbędne, by przetrwać i zapewnić byt sobie 
i  swoim rodzinom. Nie ma natomiast lepszego sposobu na-
uczania niż praktyka. Poza tym to polowanie miało być inne 
niż wszystkie, dlatego ich zachowanie dużo mniej mu prze-
szkadzało. Nie mógł jednak pozwolić na spłoszenie zwie-
rzęcia. Przywódca powoli podniósł do góry otwartą dłoń 
i spojrzał karcąco na utyskujących młodych. Ten znak oznaczał, 
że oto nadszedł właściwy moment.
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Nosorożec posilał się nad brzegiem jeziora od dobrych kilku-
nastu minut. Jadł spokojnie nisko rosnące pędy, głównie lesz-
czyny i grabu, ale skubał też listki brzozy i olszy. Podmokły las 
łęgowy wydawał się być idealnym miejscem na odpoczynek, 
a bliskość jeziora dawała ochłodę w upalny dzień. Pozorny spo-
kój sprawił, że zwierzę straciło czujność i od dłuższej chwili nie 
rozglądało się na boki. Nie widziało więc myśliwych czających 
się w odległości niecałych stu metrów.

Wszyscy mężczyźni ścisnęli mocniej włócznie, przygoto-
wując się na moment, w  którym przywódca szybkim ruchem 
opuści dłoń, dając sygnał do ataku. Moment rzeczywiście był 
idealny. Samica pożywiała się na brzegu jeziora i  wydawa-
ła się nie zwracać uwagi na otoczenie. Mogą szybko podbiec  
do niej i ją otoczyć, a ona nie będzie miała możliwości uciecz-
ki, bo jedyną drogę ratunku odetnie jej głębokie jezioro. Dla 
tej idealnej chwili śledzili zwierzę od godziny. Przywódca jed-
nak wciąż trzymał rękę uniesioną i nikt nie wiedział, dlaczego 
zwleka. Czy czekał na zmianę wiatru, by nie poniósł do zwie-
rzęcia ich zapachu? W  tym momencie polowania nie miało  
to już znaczenia, poza tym wiatr był delikatny i  myśliwi na-
rzekali raczej na upał, którego nie łagodził. I gdy już spodzie-
wali się sygnału do ataku, Przywódca powoli opuścił dłoń. 
Powoli, nie jednym szybkim ruchem, co oznaczało, że mają 
jeszcze poczekać. Po grupie myśliwych przeszedł szmer. Nawet 
najbardziej doświadczeni dziwili się zwlekaniu Przywódcy. 
Nikt jednak nie śmiał się poruszyć. Nie bez przyczyny  
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do Przywódcy należała decyzja. To on doprowadził ich do tego 
idealnego momentu, w  którym samica znalazła się w  pułapce 
i  stanowiła łatwy łup. Ktoś inny nie czekałby godziny i  wrócił 
do wioski z  niczym. To  dzięki Przywódcy brzuchy ich kobiet 
i dzieci były zawsze pełne. Zawsze wiedział, kiedy wybrać upo-
rczywe polowanie i zagonienie zwierzęcia na śmierć na długim 
dystansie, a kiedy lepsza będzie zasadzka. Nie do nich należało 
kwestionowanie jego woli. Wszyscy wpatrywali się więc w jego 
gesty i zdziwili się ogromnie, gdy zamiast dać sygnał do ataku, 
odwrócił głowę i gestem przywołał do siebie Innego.

Przysadzista, niska i  krępa sylwetka, szeroka zaokrąglona 
szczęka, brak bródki, niższa wydłużona głowa, nad oczami wy-
datne łuki, krótkie nogi, a za to rozrośnięta do granic wyobraź-
ni klatka piersiowa, której ogromne mięśnie jakby rozpierały 
ramiona na boki. Już sam groteskowy wygląd Innego sprawiał,  
że nie pasował do ich gromady. Do tego dochodziły różnice 
mniej widoczne na pierwszy rzut oka, które jednak irytowały 
przy bliższym kontakcie, jak ogromne dłonie i długi kciuk wy-
gięty pod nadzwyczajnym kątem, co sprawiało, że inaczej niż 
wszyscy chwytał włócznię. Poza tym dziwnie pachniał i  jesz-
cze dziwniej się zachowywał. Nikt nie mógł pojąć, jak córka 
Przywódcy mogła wybrać sobie Innego i  zbliżyć się do niego. 
Gdy ich lud napotykał Innych, zabijali ich przy pierwszej nada-
rzającej się okazji, aby nie dzielić z  nimi terenów łowieckich. 
Dla wielu z  nich Inni byli zwierzętami jak te, na które teraz  
polowali, a na pewno nie byli ludźmi. 
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Gdy Przywódca dowiedział się, co jego córka robiła, gdy od-
dalała się od grupy podczas wypraw zbierackich, wpadł w szał 
i  był gotów wytropić i  zabić tę istotę. Na początku nie mógł 
uwierzyć w to, co jego siostra widziała w lesie. Jego córka, cór-
ka Przywódcy, połączona w miłosnym uścisku z tym zwierzę-
ciem. Bez opamiętania, bez krzty rozsądku, wiła się na trawie 
zatracona w ekstazie. Nie chciał w to uwierzyć, ale gdy wziął ją  
na spytki, nie wypierała się niczego.

Spotykali się od dłuższego czasu. Najpierw, gdy zobaczyła go 
podpatrującego ją z zarośli, poczuła strach. Inni z reguły nie za-
puszczali się tak daleko na ich terytorium. Chciała krzyczeć, ale 
z przerażenia głos uwiązł jej w gardle. Nie powinna była tak od-
dalać się od grupy. Zanim zdążyła cokolwiek zrobić, istota wy-
szła z zarośli i rzuciła coś w jej kierunku. Na trawie, tuż przed jej 
nagimi stopami, leżały nanizane na włókno muszelki omułków. 
Naszyjnik. Nieznajomy podarował jej dar. Nie było to zacho-
wanie, które świadczyłoby o wrogich zamiarach, ale trudno też 
wnioskować o tym, co może dziać się w głowie Innego. Spojrzała 
na niego i widziała w jego oczach, że on też się boi. Dlatego nadal 
do niej nie podszedł. Jednak nie uciekł, a jego strach wydawał się 
być przesycony czymś więcej – czymś, co nakazywało mu zostać 
na miejscu – fascynacją. Młoda kobieta poczuła zaciekawienie. 
Do tej pory nie widziała Innego na własne oczy, ale słyszała 
o nich z opowieści jej ojca i braci. Opowiadali o nich, jak o dzi-
kich bestiach, krwiożerczych potworach i  nieraz przechwalali 
się tym, jak udało im się wybić całe ich gromady. Z ich opowieści 
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wyłaniał się obraz na poły ludzkich zwierząt o  odrażającym 
wyglądzie, tym bardziej obmierzłym, im bardziej przypomi-
nał nas samych. Ona nie uważała nieznajomego za odrażają-
cego. Różnił się od znanych jej mężczyzn, ale nie na tyle, aby  
wywołać odrazę. Prędzej ciekawość. 

Nie spuszczając z  niego wzroku, schyliła się po naszyj-
nik i  podniosła go z  trawy. Chwilę przyglądała się błyszczą-
cym, jakby wypolerowanym w  piasku, muszelkom omuł-
ków. Nieznajomy odczekał moment i  powoli zbliżył się  
do niej. Przyjęcie daru musiało być dla niego sygnałem, że może 
do niej podejść. Z  bliska spojrzała w  jego oczy i  pomyślała,  
że są piękne. Miał jasnoniebieskie tęczówki, jakich nie wi-
działa nigdy dotąd wśród brązowookich mężczyzn w  osadzie, 
a jego oczy były większe niż ich. Ich kolor przypominał jej nie-
bo latem. Po tej krótkiej i  pełnej napięcia chwili Inny dotknął 
jej ręki. Poczuła, jakby delikatny ładunek elektryczny przesko-
czył między ich skórami. Jej serce biło jak oszalałe, a mężczy-
zna dotknął następnie jej policzka. Czuła, jak krew zalewa jej 
twarz, sprawiając, że się rumieni. Drugą dłonią nieznajomy do-
tknął jej piersi i lekko ścisnął. Nie było to nieprzyjemne. W tym 
momencie ktoś z  gromady zaczął ją wołać. Inny spłoszył się 
i uciekł w zarośla, a ona przebudziła się z transu, w jaki wpra-
wiło ją to spotkanie, i  pobiegła do swoich. Naszyjnik schowa-
ła pod skórami, które nosiła i  nikomu o  tym nie powiedzia-
ła. Nie wiedziała jeszcze, co myśleć o  tym, co się wydarzyło. 
W głowie miała mętlik. Wiedziała jednak dwie rzeczy: Inni nie  
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są zwierzętami. I  że podczas kolejnej wyprawy zbierackiej  
wróci w to samo miejsce. 

Wracała wielokrotnie, a on tam był i czekał na nią. Ich zna-
jomość przeradzała się z ciekawości, przez fascynację, do pożą-
dania swoich ciał. Ona uczyła go swojego języka, a on starał się 
przekazać jej jak najwięcej o Innych. Po jakimś czasie rozumieli 
się już tak dobrze, że różnice fizyczne się zacierały. Mężczyzna, 
dzięki wzajemnemu poznaniu, nie wydawał się jej już znaczą-
co odmienny od tych, których znała z osady. Wiedziała jednak,  
że jej współplemieńcy byliby zdecydowanie innego zdania, 
a  konieczność zachowywania tej znajomości w  tajemnicy, nie 
tylko nie powodowała chęci jej zakończenia, ale wywoływała 
przyjemny dreszczyk, jaki wynika z sięgania po owoc zakazany. 
Podczas jednego ze spotkań pękła kolejna tama. Utrzymujące 
się napięcie pomiędzy kobietą a mężczyzną i rosnące pożąda-
nie musiało doprowadzić do tego momentu. Tego dnia stali się 
jednym ciałem. Kochali się gwałtownie, zapamiętale, ze świa-
domością, że muszą się spieszyć. W każdej chwili ktoś mógł na-
kryć ich złączonych w miłosnym uścisku. Powtarzali to podczas 
kolejnych spotkań, ciągle z  gwałtownością świadczącą o  tym,  
że krótkie momenty nie pozwalają im się sobą nasycić. Dwa  
ciała, tak bardzo różne, a zarazem tak podobne.

Miłosna sielanka kochanków nie trwała długo. Siostra 
Przywódcy, która zauważyła dziwne zachowanie jego córki, po-
stanowiła pójść za nią podczas wyprawy zbierackiej. Od pew-
nego czasu córka Przywódcy znikała im podczas wypraw, nie 
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chciała, aby ktoś jej towarzyszył, a wracała głównie z pustymi 
rękoma. Takie samotnicze zachowania w ich wspólnocie, w któ-
rej wszystko robiono razem i dzielono się wszystkim, budziły 
niezrozumienie i  mogły świadczyć o  chorobie duszy. Młoda 
dziewczyna stawała się też kobietą, więc może postanowiła 
w  samotności badać tajniki swojego ciała, zamiast powierzyć 
to zaufanej starszej? Wiele podejrzeń rodziło się w głowie sio-
stry Przywódcy, więc dla dobra swojej krewnej, postanowiła do-
wiedzieć się skąd jej dziwne zachowanie i śledziła ją tego dnia, 
powoli stąpając boso wśród traw, uważając by żadna pękająca 
gałązka nie zdradziła jej obecności. To, co zobaczyła, ukrywając 
się w  zaroślach, ścięło jej krew w  żyłach. Z  lasu wyszedł Inny. 
Zakryła usta dłońmi, obawiając się, że mógłby ją usłyszeć. Była 
pewna, że to człekopodobne zwierzę, o  którym słyszała tyle 
przerażających opowieści, zabije córkę jej brata. Mogła zaalar-
mować swoich, zacząć krzyczeć, ostrzec ją i  pozostałych, ale 
była pewna, że jeśli zwróci na siebie uwagę Innego, ten rzuci się 
na nią i rozerwie na strzępy gołymi rękoma. Mogłaby próbować 
uciec. Inni biegali gorzej od nich, ze względu na krótsze nogi, 
ale na krótkim dystansie jego siła fizyczna była przeważająca. 
To  dzikie zwierzę z  imponującą, rozrośniętą klatką piersio-
wą i  nadludzko umięśnionymi ramionami mogłoby złamać ją  
na pół jak łodygę trzciny. Tym musiała dla niego być ze swoją 
drobną budową – myślącą trzciną. 

Nie miała wyboru, musiała milczeć i w milczeniu obserwo-
wać ten ponury spektakl, który rozgrywał się przed jej oczami. 
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O dziwo, córka Przywódcy nie okazywała strachu. Co się dzieje, 
przecież widziała Innego, który stał od niej na wyciągnięcie ra-
mion?! Powinna uciekać, krzyczeć, dla niej wszak nie było innej 
możliwości. Czy sparaliżował ją strach? Widok tej owłosionej 
bestii rzeczywiście budził trwogę. Ale… to niemożliwe… nie-
możliwe… Córka Przywódcy uśmiechała się, gdy Inny podcho-
dził do niej szybkim krokiem. Zgroza odebrała jej rozum? Gdy 
chwycił ją w muskularne ramiona, ukryta w zaroślach, przera-
żona kobieta zamknęła oczy. Zamiast dźwięku gruchotanych 
kości i  jęków konającej dotarły do niej zupełnie inne odgłosy. 
Gdy podniosła powieki, koszmar, który ukazał się jej oczom, 
sprawił, że przez chwilę żałowała, iż jej krewna nie została  
rozerwana na strzępy. Tak byłoby dla niej lepiej.

Tego dnia Przywódca wezwał córkę do siebie. Nie wyparła się 
niczego. Upierała się, że Inny wcale nie różni się od mężczyzn 
z osady. Gdy ojciec przeklął ją i zakazał jej kontaktów z Innymi, 
zagroziła, że odejdzie. Był gotów przystać na to, choć sam nie 
miałby dostatecznej siły woli, by sam ją odprawić. Wierzył,  
że córka do nich wróci, że zrozumie błąd, który popełniła, i do-
trze do niej ogrom obrzydliwości, której się dopuściła. Kazał jej 
się oddalić i nie wracać, dopóki nie zerwie relacji z tym zwierzę-
ciem. Odchodząc, płakała. Na skraju osady wykrzyczała, że jej 
ojciec nigdy nie zobaczy jej dziecka. Poczuł uderzenie w brzuch. 
To wiele zmieniało. To zmieniało wszystko. 

Córka Przywódcy pozostała w  osadzie, przygotowując się 
do rozwiązania. Inny zamieszkał na skraju osady. Większość 
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unikała go, choć przestali czuć strach w jego obecności. Któregoś 
razu Przywódca nakazał mu udać się z nimi na polowanie. Jeśli 
ma zostać w  wiosce, musi pracować. Inny okazał się zupełnie 
nieprzydatny w uporczywym polowaniu, gdy trzeba było biec 
za zwierzęciem przez długi czas, aż padnie z wycieńczenia. Jego 
budowa czyniła z niego fatalnego biegacza. Za to w przypadku 
zasadzek nie miał sobie równych. Żaden mężczyzna z osady nie 
dorównywał mu muskulaturą. Przywódca nigdy nie widział, 
by ktoś tak rzucał oszczepem albo uderzał kamienną siekierą. 
Od tej pory Inny wyruszał z nimi na każde polowanie. W córkę 
Przywódcy wstąpiła nadzieja.

Gdy wszyscy czekali na sygnał do ataku na nosorożca posi-
lającego się przy brzegu jeziora, Przywódca przywołał gestem 
Innego. Wywołało to spore poruszenie wśród łowców. Zamiast 
ruszyć na niczego niespodziewające się zwierzę, czekali na to, 
co ma się wydarzyć. 

– Pójdziesz przodem. Poprowadzisz atak. – Przywódca po-
rozumiewał się z  Innym, wykorzystując mieszankę dźwięków 
i gestów. 

Inny wydawał się być zaskoczony. Przewodzenie natarciu to 
wielki zaszczyt. Przepełniło go zdumienie, ale też wdzięczność 
Przywódcy i  wiara w  to, że może jeszcze stać się pełnopraw-
nym członkiem ich osady. Gestem dał znać, że rozumie polece-
nie i podporządkuje się decyzji. Po wszystkim podziękuje ojcu  
swojej ukochanej. 
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Wbił wzrok we włochatą bestię i  podniósł do góry dłoń. 
W gromadzie łowców podniósł się szum, który ucichł pod kar-
cącym wzrokiem Przywódcy. Po krótkiej chwili Inny opuścił 
szybko rękę, dając sygnał do ataku. Zerwał się pierwszy, ści-
skając pewnie włócznię, przewodząc grupie myśliwych. Reszta 
poderwała się za nim, ale wtedy Przywódca stanął wyprosto-
wany, rozkładając ramiona i zatrzymując mężczyzn w miejscu. 
Na młodych, którzy próbowali pobiec dalej, zawył, nakazując 
pozostać na pozycjach. Inny biegł przed siebie nieświadomy 
tego, co dzieje się za jego plecami. Gdy był już dostatecznie bli-
sko, rzucił włócznię. Broń poleciała w  górę, kreśląc łuk, któ-
rego koniec znajdował się w  ciele dwutonowej bestii. Nikt nie 
spodziewał się tego, co nastąpiło potem. Zza omszałego głazu, 
który leżał w pół zanurzony w wodzie jeziora, wyłonił się po-
twór i z ogromną zwinnością rzucił się w kierunku nosorożca. 
Dwutonowa samica zorientowała się w końcu, że jest obiektem 
polowania, wydała donośny ryk i w desperackiej próbie ratowa-
nia własnego życia wbiegła do wody. Włócznia Innego minęła 
ją o  włos, wbijając się w  miękką ziemię. Lew jaskiniowy, któ-
ry ukrywał się za głazem, zdążył jeszcze wbić pazury i ugryźć 
ją w  bok, ale gdy ta zanurzyła się głębiej w  jeziorze, odpuścił 
i szybko wskoczył na brzeg. 

Inny, obserwując tę scenę, po raz pierwszy spojrzał za siebie 
i z przerażeniem uświadomił sobie, że jest sam. Nie miał jednak 
czasu na zastanawianie się nad tym faktem. Samica włocha-
tego nosorożca tonęła w  jeziorze, burząc powierzchnię wody. 
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Zwierzę potrafi pływać, ale atak lwa i  ugryzienie jego potęż-
nych szczęk, które musiało dotrzeć aż do kości, zrobiło swoje. 
Lew zaś, z ociekającą krwią paszczą, nie zamierzał rezygnować 
z  obiadu. Nosorożec był poza jego zasięgiem, ale przed sobą 
miał dużo łatwiejszy łup – myślącą trzcinę, która nie pływała 
w głębinach jeziora i nie miała ani śmiercionośnego rogu, ani 
siły dwutonowej bestii. Poszczęściło mu się.

Przywódca i  jego myśliwi wpatrywali się z  oddali, jak Inny 
biegnie w ich stronę, próbując umknąć bestii. Był skazany na po-
rażkę. Nawet ziomkowie Przywódcy nie byliby w stanie prześci-
gnąć bestii, a co dopiero krótkonogie zwierzę. Bo było to zwierzę 
i Przywódca nigdy nie zmienił swojego zdania. Nienawidził go, 
za wszystko czym był i za to, co zrobił jego córce. Kochał swo-
je dziecko i dlatego nie mógł sam pozbyć się Innego, wiedząc,  
że ona nigdy by mu tego nie wybaczyła. Biedna dziewczynka za-
kochała się w zwierzęciu, które odebrało jej niewinność. To coś 
było jej pierwszym mężczyzną, otworzyło ją na tę wielką tajem-
nicę, jaką jest miłość, dlatego była gotowa pójść za nim w ogień. 
Nosiła w  sobie jednak dziecko, jego krew, i  na jej odejście nie 
mógł pozwolić. Wymyślił więc to wszystko. Idealne polowanie. 
Włochata dwutonowa bestia, z  którą Inny stanie sam na sam 
i przegra. Zginie w polowaniu. Wina niczyja. Wiedział, że wszy-
scy myśliwi opowiedzą tę samą historię. O nieudanej wyprawie 
łowieckiej. Wszyscy, tak jak on, nienawidzili Innego. Do wio-
ski mieli przynieść jego zmasakrowane przez nosorożca ciało, 
aby córka mu uwierzyła. A  jutro zorganizuje nową wyprawę.  
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Na terytorium Innych. Wytraci ich co do głowy. Uwolni swój lud 
od tej zarazy, aby już nigdy żaden ojciec nie musiał przeżywać 
takiego poniżenia jak on sam. W końcu i jego córce wyjdą z gło-
wy głupoty o tej całej równości. Oni nie są równi ludziom nor-
malnym. Wytępi całe to bydło. Z  rozmyślań wyrwał go krzyk 
Innego. Nie udało mu się dobiec.

Córka Przywódcy czekała w  osadzie na powrót mężczyzn, 
na powrót ukochanego. Gładziła swój zaokrąglony brzuch, czu-
jąc rozpierającą ją błogość i radość. Na zewnątrz słońce paliło 
niemiłosiernie, ale pod namiotem ze skór panował przyjem-
ny chłód. Od czasu do czasu malec w jej brzuchu wymierzał jej 
kopniaka. Nie było to nieprzyjemne. Zastanawiała się, jakiemu 
niezwykłemu rodowi da początek jej dziecko. Jaką niewiary-
godną historię zapoczątkuje, jakiej rewolucji jest zaczątkiem. 
Jej pobratymcy mogą nienawidzić Innych, ale jej syn będzie 
potomkiem obu ras. Jego krew będzie darem dla całej ludzko-
ści. Cokolwiek by się nie wydarzyło, jak wiele nienawiści do in-
nych nie wypełniałoby tego świata, miłość jednak zwyciężyła. 
Uśmiechnęła się do tej myśli i powoli odpłynęła w sen. 
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Kalendarium czasów zarazy

I  rozdział – 1349-1350 r. – W  całej Nowej Marchii panuje 
epidemia dżumy. Nie posiadamy żadnych pisemnych wzmia-
nek o postępach choroby w samym Landsbergu, ale trudno szu-
kać konkretnych zapisów z tak odległych czasów. Można jednak 
z  całkowitą pewnością zakładać, że „czarna śmierć” dziesiąt-
kująca kontynent nie ominęła też naszego miasta. Szacuje się,  
że zaraza doprowadziła do śmierci 30–60% ludności ówcze-
snej Europy. W wymiarze ogólnoświatowym populacja została  
zredukowana z 450 milionów do 350–375 milionów. 

1507 r. – Nieznana zaraza, która zabrała ze sobą tak dużą 
grupę mieszkańców, że wpłynęło to na ekonomię Landsberga. 
Ludzie wymarli, a żywności było tak wiele, że nie opłacała się 
uprawa roli, ponieważ droższa była praca przy uprawie niż zyski 
za płody rolne. Szefel żyta kosztował w Gorzowie/Landsbergu 
tylko 23 fenigi, jęczmienia – 16, owsa – 12 fenigów, beczka wina 
– zaledwie 30 groszy, a beczka piwa – tylko 12 groszy.

II rozdział – 1528 r. – Ludność nie tylko Landsberga, ale ca-
łej Nowej Marchii, padała ofiarą zarazy, tzw. angielskich potów 
(łac. sudor anglicus). Nazwa wzięła się stąd, że na kontynent eu-
ropejski choroba przybyła z Anglii. Współcześni badacze, dys-
ponując jedynie zapiskami historycznymi, nie wiedzą, co było 
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przyczyną choroby, ale spekulują, że mógł to być hantawirus, 
a nawet, że była to odmiana Eboli. Choroba miała bardzo dużą 
śmiertelność. Na całym ciele chorego, a zwłaszcza na piersiach, 
pojawiał się nadmierny pot. Zapadano w sen, z którego ludzie 
najczęściej się nie budzili. Chorzy, aby nie usnąć, szarpali się 
nawzajem, budzili jedni drugich, ale nadaremno. 

III rozdział – 31 lipca 1566 r. – W Landsbergu wybucha epi-
demia „czarnej śmierci” (dżumy). Zaraza wybuchła w  środę  
po Świętym Jakubie (dzień Świętego Jakuba przypada 25 lipca, 
a w 1566 r. tym dniem był czwartek, stąd data 31 lipca). Zaczęło 
się od mistrza złotniczego Simona. Dwa dni później zmarł  
grabarz. Łącznie zaraza zabrała ponad 900 mieszkańców.

23 maja 1585 r. – W Landsbergu wybuchła zaraza, w wyni-
ku której w  ciągu siedmiu miesięcy zmarło ponad 1300 osób, 
w  tym: 80 mieszczan, burmistrz Hans Winss, bakałarz pro-
wadzący szkołę Krzysztof  Diezen, a  także bogaty sukiennik 
mistrz cechowy Tomasz Kiebl, ośmiu radnych, 30 sukienni-
ków, siedmiu piekarzy, dwóch rzeźników, czterech szewców  
i siedmiu krawców.

1687 r. – Według miejskiego kronikarza w mieście miał miej-
sce pomór bydła i trzody. Chorowały również dzikie zwierzęta. 

IV rozdział – 1813 r. – W  pierwszej połowie roku na nie-
znaną chorobę zmarło ponad 540 osób. Choroba zakaźna 
została prawdopodobnie przywleczona przez wojsko na-
poleońskie. Utożsamiano ją z  zapaleniem mózgu. Chorzy 
mieli wysoką gorączkę, majaczyli, nie odzyskiwali przez 
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długi okres przytomności. Część badaczy nazywa tę chorobę  
gorączką nerwową.

1831 r. – Przez blisko dwa miesiące w mieście panowała epi-
demia cholery azjatyckiej. Zmarło 38 mieszkańców. Chowano 
ich na specjalnie urządzonym cmentarzu cholerycznym  
– obecny Park Kopernika.

V  rozdział – 1866 r. – W  mieście odnotowano przypadki  
zachorowania na cholerę.

1957 r. i  1969 r. – Odnotowano falę zachorowań na grypę 
azjatycką.

23 marca 2020 r. – Pierwszy potwierdzony przypadek koro-
nawirusa SARS-CoV-2 w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzowski 
„pacjent zero” to młody mężczyzna, który wcześniej miał kon-
takt z osobą z zagranicy. Do szpitala zgłosił się sam. Jest pierw-
szym pacjentem, który został hospitalizowany w  części izola-
cyjnej Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego przy ul. Walczaka 
w Gorzowie.

VI rozdział – 05.04.2021 r. – W  Gorzowie Wielkopolskim 
od początku pandemii SARS-CoV-2 wykryto 10 442 osoby z po-
zytywnym wynikiem testu na koronawirusa, a  liczba zgonów 
związanych z chorobą COVID-19 wynosi 287.

Korzystałem m.in. z  www.encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/ oraz 
www.gorzow-landsberg.pl/
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Co jest prawdą w „Opowieściach z czasów zarazy”?

„Opowieści z czasów zarazy” to dzieło fikcji. Każdy rozdział 
nawiązuje jednak do rzeczywistych wydarzeń z historii Gorzowa 
Wielkopolskiego. Wszystkie opisywane epidemie naprawdę 
miały miejsce, a  jest to tylko niewielki wycinek tego, z  czym 
musieli się mierzyć nasi przodkowie (wystarczy rzucić okiem  
na dołączone do książki „Kalendarium czasów zarazy”). 
Starałem się nie zmieniać faktów, lecz czerpać z nich pełnymi 
garściami, próbując jak najlepiej odtworzyć tło historyczne. Jeśli 
mi się to udało, jest to zasługą Pana Jana Zalewskiego, kustosza 
Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., który użyczył mi swo-
jej niebagatelnej wiedzy, konsultując niektóre z  fragmentów 
książki, za co ogromnie dziękuję. Wielkie podziękowania kieru-
ję również do prof. Pawła Leszczyńskiego, prezesa gorzowskie-
go oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, za pomoc, 
której udzielił mi podczas prac nad książką. Wszelkie niedocią-
gnięcia i mankamenty w tej materii są zaś moją winą, wynikają-
cą z pośpiechu, braku wiedzy lub konieczności kapitulacji fak-
tów historycznych przed koniecznością opowiedzenia wartkiej 
historii. Choć „Opowieści…” są fikcją literacką z  gatunku po-
wieści historyczno-fantastycznej zawarłem w nich wiele histo-
rycznej prawdy. W tym dodatku możecie dowiedzieć się, co jest 
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prawdą w  każdym z  rozdziałów „Opowieści z czasów zarazy”. 
Książka ta ma również pełnić rolę edukacyjną poprzez zastoso-
wanie atrakcyjnej formy. Stąd formuła powieści fantastycznej 
oraz skupienie się na mniej znanych gorzowianom częściach 
ich historii. Jestem przekonany, że kto nie uczy się historii, jest 
skazany na jej powtarzanie. Zawarte w  tej książce opowieści 
pokazują, iż w  wielu miejscach niczego się nie nauczyliśmy 
i wiele problemów, z którymi się obecnie borykamy, jest echem 
wydarzeń z  przeszłości. Oczywiście pomysł na tę książkę, 
w której odwiedzamy Gorzów w różnych momentach historii, 
w których wybuchały epidemie, jest związany z naszymi obec-
nymi zmaganiami z  pandemią koronawirusa. Mam nadzieję,  
że przekonanie się, iż najdziwniejsze z opowiadanych tu zda-
rzeń naprawdę miały miejsce będzie dla czytelników źródłem 
przyjemnego zaskoczenia.

Rozdział I, Koniec świata, 16 września 1350 r. – Czarna śmierć
W  połowie XIV wieku cała Europa została dotknięta pla-

gą dżumy nazywaną „czarną śmiercią”. Szacuje się, że za-
raza doprowadziła do śmierci 30–60% ludności ówczesnej 
Europy. Włoski poeta Giovanni Boccaccio w  swoim słynnym 
„Dekameronie” napisanym w czasie epidemii zawarł taki opis tej 
choroby: „Choroba nie objawiała się u nas tak, jak na Wschodzie, 
gdzie zwykłym znamieniem niechybnej śmierci był upływ krwi 
z nosa (…) zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, występowały guzy 
w  pachwinach lub pod ramionami, niektóre wielkości małego 

187



jabłka, inne duże jak jajka, następnie pojawiały się purpuro-
we plamki na całym ciele – czasami duże i  w  niewielkiej ilo-
ści, w  innym przypadku znacznie mniejsze, ale bardziej licz-
ne – oba jednak zwiastujące śmierć”. Faktycznie choroba może 
występować w  trzech postaciach: dymieniczej, posocznicowej 
oraz płucnej. Najczęściej mamy do czynienia z dżumą dymieni-
czą. Bakterie po dostaniu się do naczyń krwionośnych migrują 
do węzłów chłonnych, które powiększają się (tzw. dymienica). 
Największe skupiska węzłów chłonnych znajdują się między 
innymi pod żuchwą, na szyi, w  dołach pachowych, w  jamie 
brzusznej, pachwinach, pod kolanami. To właśnie te powięk-
szone węzły chłonne brane były za „znamiona zarazy”, jakie 
landsberski tłum zobaczył u Żydówki Chai pod Bramą Miejską. 
Żydzi byli zresztą notorycznie oskarżani o sprowadzanie zara-
zy np. poprzez zatruwanie studni. Takie oskarżenia były niejed-
nokrotnie przyczyną śmierci pojedynczych Żydów lub zagłady 
całej gminy żydowskiej. „W  przeddzień Świętego Mateusza 
Apostoła Wójt Johann von Wedel w  niedalekim Konigesbergu 
wespół z  miejskimi rajcami wszystkich Żydów co do jednego 
był spalił” – to przerażająca, ale prawdziwa historia, aczkol-
wiek pozwoliłem sobie na ahistoryczność, bo do wymordowa-
nia całej gminy żydowskiej doszło rok później niż datowałem 
ten rozdział. 20 września 1351 roku z inicjatywy wójta Johanna 
von Wedel doszło do wystąpienia przeciw Żydom. Żydzi zo-
stali pojmani i spaleni na stosach na Paschebergu (paradoksal-
nie, w pobliżu tego wzniesienia zlokalizowano później kirkut).  
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Ta miejscowość, która wtedy nosiła miano Konigesberg, to dzi-
siejsza Chojna (miasto w  północno-zachodniej Polsce, w  woj. 
zachodniopomorskim, w  powiecie gryfińskim, nad rzeką 
Rurzycą), a  jest to pierwszy zapis o  Żydach w  Chojnie (tekst, 
w  którym sam wójt chwali się spaleniem wszystkich Żydów). 
Nie wiadomo do końca, dlaczego to zrobił, ale historycy spe-
kulują, że to pokłosie czarnej śmierci, o  której sprowadzenie 
oskarżono właśnie Żydów. Wszystkie miejscowości w rozdziale 
są prawdziwe i istniały w tamtym okresie. Loppowe to obecne 
Łupowo. Wepritz to oczywiście Wieprzyce i  faktycznie w  tym 
okresie historycznym hodowano tam winorośl i produkowano 
mocne wino. Fakt, że w  wyniku pandemii spadły ceny towa-
rów, o czym mówi bohater pierwszego rozdziału, jest odnoto-
wany w miejskich kronikach Landsberga, a podane ceny alko-
holi i zbóż są prawdziwe, aczkolwiek i tutaj pozwoliłem sobie  
na ahistoryczność, gdyż podany spadek cen odnosił się do ko-
lejnej epidemii z  roku 1507, której w  niniejszej książce nie 
opisałem. Również wzmianka o  tym, że ludzie pili na umór 
przekonani, że to ratuje przed zarazą, jest oparta na tekstach 
historycznych. Zdecydowanie nie ratowało to przed zachoro-
waniem, za to znacząco upośledzało krytyczne myślenie.

Rzeźba Matki Boskiej, do której modli się nasz bohater, 
istniała w  tamtym okresie właśnie między Rastenburgiem 
a Reslem, czyli obecnymi Kętrzynem i Reszlem. Jest tam obec-
nie miejscowość Święta Lipka, nazwana tak od wspomniane-
go w rozdziale drzewa ze świętą rzeźbą, którą według legendy 
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uczynił skazaniec. Rzeźba niestety do dnia dzisiejszego się  
nie zachowała.

Modlitwa, którą zaczyna się rozdział pochodzi z  tamtego 
okresu, a dokładnie z modlitewnika, który należał do królowej 
Jadwigi. Również formuła rozgrzeszenia, którą wypowiada 
ksiądz, jest odzwierciedleniem ówczesnej wiary kościoła, gdyż 
obecnie ksiądz „odpuszcza nam grzechy” („I ja odpuszczam to-
bie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”), a wtedy mógł 
to uczynić tylko Bóg.

Jeśli chodzi o  otwory w  ścianie katedry, to połączyłem dwa 
wyjaśnienia ich pochodzenia. Zacznijmy od tego, że faktycz-
nie pochodzą z  tamtego okresu historycznego. Tłumaczy się,  
że pokutnicy po spowiedzi mieli je drążyć w ścianie, a inna teo-
ria mówi o  tym, że proszek ze ścian był używany przez zna-
chorów do leczenia, gdyż przypisywano mu magiczne wła-
ściwości. Najpowszechniejsza jest jednak hipoteza świętego 
ognia. Dziury w murze katedralnym od strony południowej to 
najprawdopodobniej ślady po tzw. świdrze ogniowym, który 
służył do rozniecania ognia, co z  kolei związane było z  uro-
czystościami krzesania „ognia świętego” – symbolu światła 
i  oczyszczenia, mającego duże znaczenie w  średniowiecznej 
liturgii chrześcijańskiej. Takie wyjaśnienie pochodzenia tych 
wgłębień jest obecnie przyjmowane powszechnie przez bada-
czy. Więcej o pochodzeniu otworów w ścianie katedry i o teorii 
świętego ognia możecie dowiedzieć się z  filmu, który stanowi 
dodatek do książki. 
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Rozdział II, Życie, którego nie było,
12 maja 1528 r. – Angielskie poty
„Angielskie poty” – jak nazwano chorobę, która przyby-

ła na kontynent europejski z  Wysp Brytyjskich, stanowią dla 
nas zagadkę. Choroba wywołała 5 epidemii w latach 1485–1551. 
Dysponujemy jedynie zapiskami historycznymi, więc trudno 
jest odpowiedzieć na pytanie, co wywołało zarazę. Współcześni 
badacze spekulują, że mogły to być takie egzotyczne mikroby 
jak hantawirus, a nawet odmiana Eboli, tak samo nietypowa jak 
ta, która zaatakowała w 2008 roku w Kasai w Kongo. Choroba 
miała bardzo dużą śmiertelność. Na całym ciele chorego, 
a  zwłaszcza na piersiach, pojawiał się nadmierny pot (stąd jej 
nazwa). Choroba objawiała się obfitym poceniem, różnorodny-
mi bólami, krwotokami, wysoką temperaturą ciała. Zapadano 
w sen, z którego ludzie najczęściej się nie budzili. Chorzy, aby 
nie usnąć, szarpali się nawzajem, budzili jedni drugich, ale 
nadaremno. Opis przerażających korowodów ludzi, którzy sta-
rali się by ich bliscy nie zasnęli, nie jest wymysłem, podobnie 
jak starania bohatera rozdziału Jonasa, by utrzymać w  stanie 
czuwania swoją ukochaną. Źródłem pierwszych zakażeń mo-
gli być francuscy najemnicy, którzy przybyli do Anglii z  kró-
lem Henrykiem VII pod koniec tzw. Wojny Dwóch Róż, a z tego,  
co wiadomo, oni sami byli odporni na tę chorobę.

W  tym rozdziale słyszymy bicie jedynego dzwonu na wie-
ży gorzowskiej katedry, co może dziwić, wziąwszy pod uwagę, 
ile dzwonów wybrzmiewa na nim dzisiaj. Obecnie w katedrze 
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znajdziemy cztery dzwony o nazwach: Wiara, Nadzieja i Miłość 
oraz największy, ważący 4 tony, dzwon Modlitewny. Wszystkie 
powstały w 1921 r. Gdzie więc dzwon, o który mowa w tym roz-
dziale? Dzwon Ave Maria, nazwany tak od inskrypcji wyrytej 
na nim po łacinie: „Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z  Tobą”, 
powstał w 1498 roku, a zawieszony został w wieży w 1526 roku, 
więc w  czasie trwania drugiego rozdziału jego dźwięk roz-
brzmiewał od dwóch lat. Został wykonany z brązu i przez pe-
wien czas był jedynym dzwonem na kościelnej wieży (otwarta 
pozostaje kwestia, czy można go identyfikować z  używanym 
w  1575 i  odnotowanym w  źródłach tzw. dzwonem tureckim, 
wzywającym z katedralnej wieży, na polecenie papieża, do mo-
dlitwy przeciw muzułmanom. Zasadniczo rola dzwonu modli-
tewnego, zawierającego w  inskrypcji pierwsze słowa modli-
twy Ave Maria, ograniczała się do trzykrotnego w  ciągu dnia 
wyznaczania czasu na wspólną modlitwę). W  1708 r. dzwon 
został trafiony piorunem. Ubytek po tym zdarzeniu ma kilka 
centymetrów wielkości. Wtedy też Ave Maria straciła kabłąk, 
czyli jedno z  mocowań. Od tamtej pory była milcząca i  m.in. 
z tego powodu niemalże zapomniana. Dzwon Ave Maria wisiał  
na kościelnej wieży do 2017 roku, a  obecnie jest eksponatem 
w gorzowskim muzeum.

Ważną rolę w  tym rozdziale odgrywa dybuk, żydowski de-
mon. Jego sposób bycia starałem się oprzeć na judaistycznym 
folklorze. Dybukiem nazywa się ducha, duszę zmarłego, która 
nie może zaznać spoczynku z powodu popełnionych grzechów 
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i szuka osoby żyjącej, aby wtargnąć w jej ciało. Wedle niektórych 
mistyków podatne na opanowanie przez dybuka miały być oso-
by grzeszne. Tak też jest w przypadku dybuka w „Opowieściach 
z czasów zarazy”, którym stała się żydówka Chaja, grzeszna 
i odrzucona przez swoją wspólnotę. Po hebrajsku „dibuk” ozna-
cza dosłownie „przylgnięcie”, gdyż tak właśnie dusza zmarłego, 
niczym duchowy pasożyt, atakuje żywiciela. Opanowując daną 
osobę, dybuk powodował zmianę jej osobowości, przemawiał 
jej ustami, ale swoim głosem, tak jak ukazałem to w rozdziale. 
Należało wówczas znaleźć rabina, aby odprawił egzorcyzmy, 
dzięki którym dybuk opuszczał ciało przez mały palec u nogi. 
Osoby cierpiące na choroby umysłowe lub nerwowe uważano 
często za nawiedzone przez dybuka i leczono je poprzez egzor-
cyzmy. Abiasz nie mógł niestety znaleźć rabina, który by mu 
pomógł, gdyż wszyscy Żydzi zostali wygnani z Landsberga lata 
wcześniej, jak plastycznie i dramatycznie starałem się to opisać.

„Szła w  kierunku południowo-zachodniej części miasta.  
Do Judenviertel – dzielnicy żydowskiej. Nazywanej tak nadal, 
mimo że nie uświadczysz tam już ani jednego Żyda. Wszystkich 
wygnano, nie tylko z miasta, ale z całej Brandenburgii, niecałe 
dwadzieścia lat temu, tradycyjnie oskarżając o zbezczeszczenie 
Bożego Ciała. Jak gdyby Żydzi po tysiącu pięciuset latach nadal 
mieli na pieńku z  nazarejskim prorokiem i  chcieli ponownie 
jego ciało gwoździami przebijać”. Historia dotycząca wygnania 
Żydów z  Marchii Brandenburskiej, a  tym samym z  Gorzowa, 
oraz przyczyna tego wygnania nie została zmyślona. Również 
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fakt, że mimo braku Żydów w  mieście nadal nazywano jedną 
z  dzielnic dzielnicą żydowską. „Gdy wydano wyrok śmierci  
na żydów oskarżonych o zbezczeszczenie hostii dwaj z nich po-
stanowili przyjąć chrzest i  zerwać z  wiarą Abrahama, Izaaka 
i Jakuba. Pozostałych trzydziestu sześciu spalono żywcem dzie-
więtnastego lipca roku Pańskiego tysiąc pięćset dziesiątego. 
Dwóm nowo nawróconym chrześcijanom okazano zaś łaskę. 
Ścięto im głowy toporem”. Ta przerażająca historia o przyczy-
nach wygnania Żydów z  Brandenburgii nie została zmyślona. 
W 1509 roku doszło do oskarżenia Żydów o kradzież monstran-
cji z podwójną hostią i zbezczeszczenie jej w rejonie miejscowo-
ści Knoblauch koło Bernau, na terenie Brandenburgii. Wówczas 
z  rozkazu elektora Joachima I  wykonano publicznie egzeku-
cję domniemanych sprawców zbrodni. W  dniu 19 lipca 1510 r. 
spalono 36 Żydów, którzy nie zgodzili się na chrzest, a dwóch 
Żydów, którzy przyjęli chrzest, w drodze łaski ścięto. Po tej eg-
zekucji pozostali Żydzi otrzymali nakaz opuszczenia Marchii 
Brandenburskiej, w  tym Landsberga. Chronologicznie było to 
pierwsze wypędzenie Żydów z miasta. Nawet kiedy nie było ich 
już w mieście, to teren dawnego miejsca zamieszkania Żydów 
nadal nazywano dzielnicą żydowską. Chrześcijanie zasiedlili 
ten obszar i  dostosowali go do swoich potrzeb. Między inny-
mi mykwa, która znajdowała się przy murze miejskim, została 
zamieniona na łaźnię publiczną, tak jak opisałem to w drugim 
rozdziale. Wypędzeni Żydzi przenieśli się do Polski, a  spo-
ra ich część osiedliła się w  miastach zachodniej Wielkopolski, 
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między innymi w  Skwierzynie i  Międzyrzeczu. Edykt, w  któ-
rym elektor brandenburski zezwolił na powrót Żydów, został 
wydany 21 maja 1671 r., ale z  zapisków historycznych wiemy, 
że społeczność żydowska pojawiła się na powrót w Landsbergu 
dużo wcześniej. Pierwsza wzmianka o ich obecności pochodzi 
z  1649 r. Nie wiadomo, dlaczego Żydzi byli obecni w  mieście  
na co najmniej 22 lata przed ogłoszeniem edyktu. Przypusz-
czalnie przyczyniła się do tego wojna trzydziestoletnia (1618–
1648) oraz okupacja Gorzowa przez Szwedów. To właśnie wtedy, 
15 XII 1649 r., Rada Miejska poskarżyła się elektorowi, iż Żydzi 
swobodnie uprawiają w kraju handel. Był to wyraz bezradności 
magistratu wobec skarg miejscowego duchowieństwa, zanie-
pokojonego tym, że „Żydom wolno było w  mieście obchodzić 
sabat, w  czasie którego bluźnili oni Chrystusowi, tymczasem 
władze kraju pozwoliły tym ludziom po kraju się wałęsać, więc 
landsberczanie musieli pozostawać bezczynni, w przeciwnym 
razie znaleźliby środki, by im zabronić powrotu do miasta, 
wiedzieli bowiem, jak mało korzyści przysporzyli Żydzi kra-
jowi, jak też to, że szwedzcy oficerowie wysługiwali się nimi,  
by szkodzić krajowi w  czasie wojny”. „Sabat” użyty w  cytacie 
mógłby budzić skojarzenia z  sabatami czarownic, o  których 
mowa, np. w  rozdziale III niniejszej książki. Zwróćmy więc 
uwagę na subtelną różnicę między znaczeniem wyrazu szabas, 
jako święto żydowskie, a  terminem, który dotyczy współcze-
śnie rozumianego zlotu czarownic. Według internetowej wer-
sji Słownika Języka Polskiego PWN: „W  II poł. XX w. ujawniła się 
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tendencja do specjalizacji – szabat i szabas zachowują znacze-
nie pierwsze, tzn. są nazwą święta żydowskiego, a sabat prze-
jął znaczenie drugie [jako zlot czarownic – M.S.]. Tę repartycję 
znaczeń poświadcza, m.in. Inny słownik języka polskiego PWN pod 
red. M. Bańki z 2000 r. oraz Wielki słownik wyrazów obcych i trud-
nych pod red. A. Markowskiego i R. Pawelca z 2001 r.”.

W  tym rozdziale opisywałem również niezwykły kon-
dukt pogrzebowy zmarłej Chai, w  którym ciało niesione było  
na cmentarz bez trumny. „Nikogo nie dziwiło, że niosą na cmen-
tarz ciało zmarłej bez jakiejkolwiek trumny. Zgodnie z zapisem 
«Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz» ciało powinno być 
pochowane w taki sposób, by nie utrudniać pełnego zespolenia 
z  ziemią, dlatego żydzi przez setki lat chowani byli bez tru-
mien”. Fakt takiego postępowania ze zwłokami jest poświad-
czony w  źródłach historycznych, nawet w  późniejszych okre-
sach. W przeszłości w czasach epidemii niestosowanie trumien 
powodowało liczne kontrowersje, zwłaszcza że nie wszystkie 
większe miejscowości posiadały cmentarze żydowskie i często 
zachodziła potrzeba przewiezienia zwłok nawet na dużej odle-
głości. Anna Potocka z Rymanowa tak pisała w swoim pamięt-
niku: „Zmarłych Żydów nieraz całymi milami wożą. (. . .) Żydzi 
trumien nie używają, więc Żyd zmarły jedzie najczęściej w wor-
ku zaszyty, w słomie zagrzebany, konie liche, więc przed każdą 
karczmą parę godzin popasają. Szlakiem, którym te konduk-
ty szły, powymierali ludzie. W  dobrach rymanowskich wybu-
chła zaraza w  Rudawce” (źródło: A. Potocki,  Żydzi rymanowscy, 
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Rzeszów 2000). Władze podejmowały próby ograniczenia tego 
zjawiska. Przykładem tego jest treść rozporządzenia wydane-
go w Galicji w 1884 roku: „Ciała zmarłych Izraelitów mają być 
z  domu zaszłej śmierci na cmentarz miejscowy przenoszo-
ne lub przewożone bezwarunkowo w  trumnach szczelnie za-
mkniętych i to bez względu na odległość cmentarza, na rodzaj 
choroby, która była przyczyną śmierci, czy w  miejscu panuje 
jaka choroba gminna czy nie” (źródło: L. Hońdo, Nowy cmentarz 
żydowski w Krakowie, Kraków 2006). Wywoływało to jednak pro-
testy tradycjonalistów. W  1875 r. pismo „Izraelita” podawało: 
„Gdy przed paru laty pewna rodzina tutejsza zmarłego swego 
członka pochowała w  trumnie, podniósł się krzyk straszliwy  
ze strony ortodoksji. . .”. Zemsta Chai zza grobu na swoich  
oprawcach mogła więc jak najbardziej mieć miejsce.

Rozdział III, Słowa, których nie należy wymawiać, 
11 sierpnia 1566 r. – Dżuma
To pierwszy i jedyny rozdział, w którym główną rolę odgrywa 

postać historyczna. Wella Trepp istniała naprawdę, a powyższy 
rozdział oparty jest na faktycznym przebiegu jej procesu o cza-
ry. Jej życie w Gorzowie zostało zniszczone z powodu absurdal-
nego oskarżenia o  czarownictwo. Chciałbym tym rozdziałem 
przywrócić pamięć o niej oraz o innych gorzowskich czarowni-
cach. Wella nie była jedyną gorzowsko-landsberską czarowni-
cą, a wiedźmy doczekały się w Gorzowie swoistego upamiętnie-
nia. Na Wełnianym Rynku stanęła studnia z rzeźbą czarownicy 
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na daszku. Wszędzie tam, gdzie w rozdziale pojawiają się daty  
– również te odnoszące się do kalendarza świątecznego, jak 
piątek po Zapustach, bo tak określano czas w  średniowieczu 
– zachowałem prawdziwą chronologię wydarzeń. Cały opis 
procesu gorzowskiej czarownicy oparłem na książce Jerzego 
Zysnarskiego „Studnia czarownic, czyli nowe opowiadanie 
o  tajemniczych mnichach, czarownicach z  Kobylej Góry, pro-
cesach i stosach”, w której autor wyczerpująco udokumentował 
procesy o czary w Gorzowie. Wystarczy stwierdzić, że wszyst-
ko, co opisałem w tym rozdziale miało miejsce naprawdę, a je-
dynie szczegóły są wynikiem licentia poetica. Nawet takie wy-
darzenia jak samosąd w Mironicach na rodzinie „czarownicy” 
miały miejsce naprawdę, choć sprawstwo rajców miejskich 
to już moja teoria. W  Mironicach zresztą z  dużym upodo-
baniem tracono czarownice, czego nie omieszkałem pomi-
nąć w  książce (o  tyle paradoksalne, że średniowieczna nazwa 
miejscowości Himmelstäd oznacza „niebiańskie miasteczko”). 
Również przekonanie o  tym, że cały proces to spisek wymie-
rzony w Młynarzową oparłem na twierdzeniach Zysnarskiego. 
Boggischowa i Schumannowa, również oskarżone o czary, także 
istniały naprawdę, a każdą z nich spotkał los opisywany w tym 
rozdziale. Narodziny dziecka „czarownicy” Treppowej w lochu 
dziesiątego kwietnia tysiąc pięćset sześćdziesiątego piątego 
roku także nie zostały wymyślone. Ze względu na fakt, iż bar-
dzo mocno oparłem się na historii i  opisałem doświadczenia 
prawdziwej postaci, był to jeden z najtrudniejszych rozdziałów. 
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„Przez moment korytem Warty płynęła rzeka krwi. Wella 
wpatrywała się w  ten nagły cud przemiany wody w  krew. 
Pomyślała, że jedna z miejskich rzeźni musiała wrzucić do rze-
ki juchę ubitych zwierząt, zawartość ich żołądków i to wszystko, 
co pozostawało z przerobu mięsa. Czyniono tak naturalnie każ-
dej nocy, gdyż jak inaczej pozbywać się miejskich nieczystości, 
jeśli nie poprzez wrzucenie ich do rzeki, ale tym razem rzeka 
krwi spłynęła z  miasta w  samym środku pięknego dnia, a  to 
już zdecydowanie nie było normalne”. Tak niestety traktowano  
rzekę w średniowieczu, nie wymyśliłem tego. 

„Nowemu grabarzowi rajcy miejscy zaproponowali dwa 
srebrne grosze od pochówku i co dwa tygodnie dodatkowo je-
den talar, byle tylko zaprowadzić porządek” – tak rzeczywiście 
było. Szczegóły epidemii dżumy oparłem na dobrze udokumen-
towanych opisach jej przebiegu w Landsbergu. Jedynie protesty 
grup, które dziś nazwalibyśmy „antyszczepionkowymi”, zosta-
ły przeze mnie wymyślone.

W tym rozdziale proszę wybaczyć mi pękającą na ogniu ku-
kurydzę. Kukurydza trafiła już wtedy do Europy, ale raczej nie 
była znana w Brandenburgii na stołach katów. 

Rozdział IV, Ostatnia wizyta, 
7 marca 1812 r. – 3 grudnia 1812 r. – Gorączka nerwowa 
W pierwszej połowie 1813 roku na nieznaną chorobę zmar-

ło 548 osób. Choroba zakaźna została prawdopodobnie 
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przywleczona przez wojsko napoleońskie. Utożsamiano ją z za-
paleniem mózgu. Chorzy mieli wysoką gorączkę, majaczyli, nie 
odzyskiwali przez długi okres przytomności. Część badaczy na-
zywa tę chorobę gorączką nerwową. Wojsko napoleońskie nie 
tylko stacjonowało w mieście, ale właśnie przez Landsberg ma-
szerowała Wielka Armia w trakcie kampanii rosyjskiej. Wielka 
Armia, tak jak ukazałem to w  rozdziale, była armią wielona-
rodowościową, a w jej skład weszli, oprócz Francuzów, żołnie-
rze państw wcielonych do Francji lub pozostających w sojuszu 
z Cesarstwem Francuskim, m.in.: Bawarczycy, Wirtemberczycy, 
Westfalczycy, Polacy, Szwajcarzy, Holendrzy. Armia Napoleona 
zatrzymała się w Gorzowie w 1806 roku. Żeby pomieścić 15 ty-
sięcy Francuzów, w każdym z domów trzeba było zakwaterować  
po 30 żołnierzy, co nie spotkało się z  przychylnością miesz-
kańców. Dowództwo wojsk swoim zwyczajem nakładało na 
mieszkańców miasta kontrybucje. W  przypadku Gorzowa 
łączne kontrybucje w okresie stacjonowania wojsk francuskich 
wyniosły 206 043 talary. Jednocześnie przeznaczono miejsco-
wy kościół garnizonowy na szpital wojskowy, a  na terenach 
przyległych do nadwarciańskich wałów utworzono cmentarz. 
Sytuacja mieszkańców Gorzowa i okolicznych wsi była w czasie 
stacjonowania wojsk francuskich w mieście i okolicy niezmier-
nie trudna. Okupacyjne wojska niszczyły dobytek, rekwirowa-
ły inwentarz, nierzadko wybuchały pożary wzniecane przez 
żołnierzy. Wszystko to starałem się oddać w  swojej książce. 
W marcu 1812 roku nastąpił wymarsz Wielkiej Armii na Rosję. 
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Dzień i  noc przez ulice miasta przetaczały się różne formacje 
wojsk francuskich, wywołujące wielkie zainteresowanie wśród 
mieszkańców. Nadmienić należy, że w  tym rozdziale pozwo-
liłem sobie podczas przemarszu zamieścić również egzotycz-
nych mameluków, których podziwiali mieszkańcy Landsberga, 
choć zgodnie z przekazami historycznymi akurat wtedy mogło 
ich nie być w naszym mieście. Mamelucy należeli do elitarnej 
Gwardii Cesarskiej i w 1812 roku byli w składzie zaledwie jednej 
kompanii. Owszem byli z cesarzem w Landsbergu w 1806 roku, 
ale próżno szukać informacji, żeby pojawili się w mieście 6 lat 
później, gdy trwały przygotowania do wojny. Oddział ten był 
stale przy Napoleonie. W grudniu 1812 r. przez miasto zaczęły 
wracać resztki pokonanej armii napoleońskiej spod Moskwy. 
Prawdopodobnie wtedy żołnierze przywlekli ze sobą zarazki 
„gorączki nerwowej”. Chorzy trafiali do lazaretu utworzone-
go w 1813 roku w kościele garnizonowym na rogu dzisiejszych 
ulic Dzieci Wrzesińskich i  Sikorskiego. Lazaret zlikwidowa-
no w  1816 roku, a  jego krótkie istnienie odnotowałem w  tym 
rozdziale. Należy wspomnieć, że poza lazaretem w  kościele 
garnizonowym chorymi zajmowano się również w  zabudo-
waniach manufaktury wełnianej na Przedmieściu Santockim. 
W momencie pisania tego rozdziału nie miałem o tym pojęcia, 
a moją uwagę na ten mniej znany fakt zwrócił pan Jan Zalewski,  
za co jestem ogromnie wdzięczny.

Starsza kobieta kpiąca z młodych żołnierzy idących na śmierć 
nie żartowała. Żołnierze, aby załadować taki karabin, o którym 
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mowa w  rozdziale, musieli stać (ładowanie w  pozycji leżącej 
było teoretycznie możliwe, ale bardzo trudne) i  wykonywać 
przez długi czas wcześniej wyćwiczone i  powtarzane czyn-
ności, zanim oddadzą salwę. Oznaczało to, że byli wystawieni  
na strzał zarówno broni ręcznej, jak i artylerii, gdyż porusza-
li się w  zwartej formacji. Co więcej, Jan Zalewski podzielił się  
ze mną fascynującą informacją o młodzieńcach, którzy na po-
tęgę wybijali sobie przednie zęby, aby uniknąć naboru do armii 
(zębami należało odgryźć przed załadowaniem broni papie-
rowy patron ładunku scalonego), którą wykorzystałem w  tym 
rozdziale. Warto też pamiętać, że pobór do armii francuskiej 
odbywał się na zasadzie losowania.

Ciężkie życie trutni, które kojarzymy raczej ze słodkim  
lenistwem, również opisałem zgodnie z prawdą. 

Cmentarz w  Parku Kopernika służył jako cmentarz  
choleryczny. Pamiętajmy o tym, podczas codziennych spacerów. 

 
Rozdział V, Dom zły, 20 lipca 1831 r. – Cholera
Przepisy prawne dotyczące zapobiegania cholerze w Prusach 

oparłem na faktycznie istniejących. Postępowanie lekarza 
w tym rozdziale jest zgodne z zaleceniami z książki „Cholera, 
jej dawniejsze epidemije u nas, przyczyny, objawy, zapobiega-
nie i leczenie” wydanej w 1892 r. i opisującej również epidemię  
cholery z czasów opisanych w rozdziale.

W czasach epidemii cholery w Prusach każdy dom, w którym 
ktokolwiek zachorował na cholerę, musiał być odizolowany 
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i  pilnowany przez straże. Granice izolacji należało oznaczyć 
liną. Przy większym niebezpieczeństwie trzeba było natych-
miast izolować całą miejscowość, a kordon obsadzić wojskiem. 
Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców izolowanych do-
mów zalecano zatrudnić wystarczającą liczbę służby ulicznej 
(Gassen-Diener), nienarażonej na infekcję. Zabraniano wy-
noszenia czegokolwiek z izolowanych domów. Psy, koty i inne 
zwierzęta musiały być zabite, co zostało wplecione w  fabułę 
rozdziału. Drób mający służyć za pożywienie winien mieć krót-
ko obcięte pióra. Zaniedbanie obowiązku meldowania o zacho-
rowaniach lub zgonach i utrudnianie wprowadzania przepisów 
policyjnych podlegały karze od 2 miesięcy do 2 lat więzienia, 
a personel medyczny tracił ponadto prawo praktyki w państwie 
pruskim. Ważną rolę odgrywały gminne i  powiatowe komisje 
lekarskie. W  skład komisji powiatowej powinien wejść staro-
sta i  lekarz powiatowy lub inny lekarz pełniący jego obowiąz-
ki. Komisja powiatowa miała kontrolować pracę komisji gmin-
nych i  obwodowych, jej członkowie obowiązani byli osobiście 
wyjeżdżać w teren, aby naocznie przekonać się o punktualnym 
wykonywaniu zarządzeń. Właściciele domów oraz głowy ro-
dzin winni zawiadamiać o  każdym przypadku poważniejsze-
go zachorowania lub nieoczekiwanego zgonu. Nikt nie mógł 
być pochowany, zanim okoliczności zgonu nie zostały zbadane 
przez lekarza należącego do komisji. Stąd wizyta głównego bo-
hatera tego rozdziału w  domu, w  którym doszło do podejrza-
nych zgonów. Surowo zabroniono utrzymywania styczności 
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z  mieszkańcami zakażonych lub izolowanych miejscowości. 
Zarządzenie nakładało na lekarza komisji obowiązek decy-
dowania o  przeniesieniu chorego do szpitala lub o  pozosta-
wieniu go w domu. Izolacja domu miała trwać 20 dni od czasu 
wyzdrowienia, przeniesienia do szpitala lub zgonu chorego. 
Później następować miała długotrwała, kilkakrotna dezynfek-
cja parami chloru, wietrzenie i oczyszczenie wszystkich rzeczy. 
Instrukcja polecała nawet palić budynki, których nie opłacałoby 
się dezynfekować. Dla chowania zmarłych na cholerę należało 
wybrać miejsce na specjalny cmentarz, położony z dala od za-
budowań, dobrze ogrodzony (stąd u nas cmentarz choleryczny 
w  Parku Kopernika). Zmarli mieli być przewożeni przez od-
dzielny personel. Wózki do przewożenia winny mieć skrzynki 
tak zbudowane, aby wkładać zwłoki przy pomocy tępych haków 
żelaznych, przewozić do grobu i wysypywać je bez dotykania. 
Grób musiał mieć co najmniej jeden sążeń głębokości i być po-
sypany niegaszonym wapnem. Personel grzebiący chorych oraz 
personel szpitalny miał podlegać dwudziestodniowej kwaran-
tannie po zakończeniu epidemii.

Miejsca publiczne – jak szkoły, teatry, restauracje – miały być 
zamknięte, natomiast kościoły mogły być otwarte, na co wska-
zuje jedna z bohaterek rozdziału. Jak widać, historia lubi się po-
wtarzać, prawda?

Spiskowe przekonania bohaterki rozdziału nie zostały wy-
myślone. Ludzie, podobnie jak dzisiaj (historia znowu się powta-
rza), próbowali obchodzić epidemiczne zarządzenia. Izolowane 
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domy często pilnowano tylko od strony ulicy, a  tylne wejścia 
używano normalnie. Często też komunikację utrzymywano 
przez dachy. Ludzie na ogół nie wierzyli w zakaźność cholery. 
Meldowano tylko o ciężkich przypadkach choroby i o zgonach, 
ukrywając przypadki lekkie, aby uniknąć następstw izolacji. 
Przemawiał za tym wyraźnie wysoki procent śmiertelności; 
do dnia 15 września 1831 r. z  1183 chorych cywilnych zmarło  
aż 932, natomiast z  243 chorych żołnierzy, wśród których  
na pewno rejestrowano wszystkie zachorowania, zmarło tylko 
109, co skrupulatnie odnotowałem w rozdziale. Na wsi, nawet 
w pobliżu Gdańska, nie izolowano domów zupełnie – co najwy-
żej oznaczano je snopkami słomy. Wpłynął na ten stan z pewno-
ścią okres prac żniwnych. Ludność wiejska często nie dopusz-
czała lekarzy do chorych w przekonaniu, że mają oni polecenie 
wytrucia w celu stłumienia epidemii albo po prostu zniszczenia 
biedoty. Jak widać pomysły o  spiskujących lekarzach, którzy 
chcą skorzystać na epidemii, nie są niczym nowym. 

Wszelkie zawarte w  rozdziale informacje na temat  
mesmeryzmu są prawdziwe. 

Rozdział VI, W płomieniach, 
2 lipca 2017 r. – 18.09.2021 r. – COVID-19
Opis przebiegu pożaru oraz ratowania płonącej katedry 

oparłem na informacjach medialnych z tamtego okresu, w któ-
rych godzina po godzinie relacjonowano przebieg wydarzenia. 
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Starałem się jak najwierniej oddać ten dramatyczny dzień. 
Zdjęcie na okładce przedstawia płonącą katedrę z  dużej odle-
głości. Zdjęcie wykonał wspaniały gorzowski fotograf  Kamil 
Żemojtel, który jechał do Gorzowa właśnie w dzień pożaru i bę-
dąc jeszcze daleko, wykonał to oszałamiające, oniryczne, ma-
giczne zdjęcie. Jak sam mówi, nawet pożar może być piękny.

Informacje na temat zmarłych na COVID są prawdziwe 
i  wskazują na tragedię, jaką jest pandemia, którą wielu stara 
się bagatelizować. Opisywana w tym rozdziale przejmująca hi-
storia młodej dziewczyny, która zaraziła wirusem SARS-CoV-2 
swojego dziadka, nie została do końca zmyślona. Oparłem ją 
na osobistej historii mojej przyjaciółki, której ojciec zmarł  
na COVID. Niestety okazało się, że to ona przeniosła na niego 
wirusa. Jej nic się nie stało, on zaś trafił do szpitala i  jego or-
ganizm, który od lat borykał się z  wieloma innymi choroba-
mi, nie poradził sobie ze skutkami infekcji. Dbajmy o  siebie  
i naszych bliskich. 

Genetyczne podstawy istnienia białych tygrysów są praw-
dziwe. Rozważania na temat pokrewieństwa homo sapiens 
i  neandertalczyków oparłem na rzeczywistych naukowych 
sporach, podobnie jak kwestię genetycznego dziedzictwa 
i ewentualnych potomków tych dwóch różnych gatunków czło-
wieka. Korzystałem w tej mierze głównie z najnowszej pozycji 
na temat neandertalczyków: „Kewniacy. Życie, miłość, śmierć 
i  sztuka neandertalczyków” Rebecci Wragg Sykes, wydanej 
w Polsce w lipcu 2021 roku. Kwestię genetycznych pozostałości 
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neandertalczyków w  naszym DNA oparłem na rozdziale 
„Podróżnicy w  czasie w  ludzkim krwiobiegu”. W  dobie rosną-
cej nienawiści z  powodu różnic rasowych, politycznych, re-
ligijnych, narodowościowych fascynująca jest myśl, że wielu 
z  nas może być potomkami hybryd dwóch różnych gatunków 
człowieka. Miłość zawsze zwycięża, jak brzmi przesłanie  
tej książki. 

Epilog
Wygląd neandertalczyków oparłem na wyżej wspomnia-

nej książce Rebecci Wragg Sykes. Wprawdzie nie znajdujemy 
szczątków neandertalczyków z  tego okresu w  Gorzowie (ska-
mieniałości zachowują się niezwykle rzadko), ale w  innych 
miejscowościach naszego kraju już jak najbardziej. Epilog 
oparłem jednak na rzeczywiście odkopanych w naszym mieście 
skamieniałościach. Chodzi o  skamieniałe szczątki nosorożca 
z  gatunku Stephanorhinus kirchbergensis. W  2016 roku, podczas 
budowy gorzowskiego odcinka drogi ekspresowej S3, w  po-
bliżu węzła drogowego Gorzów Wielkopolski Zachód przy-
padkowo natrafiono na skamieliny. Wywołały one sensację, 
gdy okazało się, że to jeden z  najlepiej zachowanych szkiele-
tów tego prehistorycznego zwierzęcia. Nosorożec był samicą, 
która przeżyła ponad 35 lat. Zwierzę miało słuszne rozmiary: 
ponad 1,8 m w  kłębie, zad na wysokości 1,6 m, długość ciała  
– od 3 do 3,15 m. Dzięki badaniu pokładów, w których natrafiono 
na szczątki, można było stwierdzić, że nosorożec pożywiał się 
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w okolicach plejstoceńskiego jeziora (opis tego, co jadł nosoro-
żec, oparłem na rzeczywiście odkrytych pyłkach) i zginął, tonąc 
w jego wodach. Przyczyna śmierci miała być naturalna, aczkol-
wiek na miednicy znaleziono ślady ugryzień dużego drapieżni-
ka (hieny jaskiniowej lub lwa jaskiniowego). Ugryzienie miało 
powstać pośmiertnie, nie stwierdzono również śladów dzia-
łalności człowieka paleolitycznego. Pozwoliłem sobie jednak  
na odrobinę wyobraźni i  wplotłem do rozdziału zarówno na-
szych przodków, jak i  lwa jaskiniowego, tłumacząc po części 
brak śladów ich działań. Należy zaznaczyć, że współistnienie 
Homo Sapiens i  neandertalczyków we wskazanym w  rozdziale 
okresie jest co najmniej kontrowersyjne, a  właściwie bardzo 
wątpliwe. Gdy po gorzowskich terenach biegał sobie stephano-
rinus mogli tutaj żyć raczej sami neandertalczycy. Przyjmuje 
się, że wcześni Homo Sapiens przybyli do Europy dopiero 40 ty-
sięcy lat temu i zaczęli wypierać żyjących tutaj neandertalczy-
ków. Aczkolwiek zdobywamy coraz więcej dowodów świadczą-
cych o  tym, że była to kolejna fala wędrówek ludności i  Homo 
Sapiens docierał wcześniej na kontynent europejski (w  Grecji 
odkryto na przykład czaszkę Homo Sapiens sprzed 210 tysięcy 
lat), to zamieszkanie tutaj na stałe naszego gatunku, które mo-
gło przyczynić się do wyginięcia neandertalczyka, miało miej-
sce raczej 40 tysięcy lat temu.

Nosorożec, którego szczątki znaleziono w  naszym mieście, 
zyskał miano gorzowskiej Stefanii i stał się jednym z symboli 
naszego miasta.
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Materiały dodatkowe

Do rozdziału I
Gustav nie miał pojęcia, że za siedemset lat dołek, który 

wydłubie w  murze, stanie się archeologiczną zagadką. Gdyby 
o  tym wiedział skomentowałby to odpowiednio: „Uczeni i  ich 
teoryje, psia mać!”. Aby obejrzeć film i  poznać teoryje uczo-
nych historyków na temat otworów wydłubanych w  gorzow-
skiej katedrze (zwanej w średniowieczu Kościołem Najświętszej 
Maryi Panny i  Jedenastu Tysięcy Świętych Dziewic), wejdź  
na stronę www.opowiesci.fam.org.pl i  w  zakładce Filmy/Rozdział 
I  wpisz pełną nazwę, jaką dziś nosi najstarsza świątynia  
w  Gorzowie Wielkopolskim (pomijając sformułowanie „pw.”  
– „pod wezwaniem”).

Do rozdziału III
Wella Trepp istniała naprawdę, a rozdział III oparty jest  

na faktycznym przebiegu jej procesu o czary. Jej życie 
w Gorzowie zostało zniszczone z powodu absurdalnego oskar-
żenia o  czarownictwo. Chciałbym tym rozdziałem przywró-
cić pamięć o  niej, oraz o  innych gorzowskich czarownicach. 
Wella nie była jedyną gorzowsko-landsberską czarownicą, 
a  wiedźmy doczekały się w  Gorzowie swoistego upamiętnie-
nia. Na Wełnianym Rynku stanęła studnia z rzeźbą czarownicy  
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na daszku. Jeśli chcesz poznać historie innych gorzowskich 
czarownic, wejdź na stronę www.opowiesci.fam.org.pl i w zakładce 
Filmy/Rozdział III odpowiedz na pytanie: W którą stronę świata 
zwrócona jest czarownica na gorzowskiej Studni Czarownic? 
Wpisz stronę świata i obejrzyj film o gorzowskich czarownicach.
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