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Anna Kokot-Nowak 

 

Apokaliptyczne nożyce żywotów 

 

1.  

 

Z dalekich mieczy ziemia będzie mokra od krwi. 

Olbrzymia plaga dotrze do wielkiej skorupy, 

bliskie zbawienie, ale lekarstwo jest daleko. 

Nostradamus, III centuria 

 

Ważą nad Odrą jady w kadziach wielkich, łychami brudnymi je mieszają w czas 

właściwy, plugawe ziela dodają, brudami proszkowanymi doprawiając, aromatami okadzając 

stęchłymi. Dymią mikstury tajemne z konceptów szalonych stworzone, bulgoczą toksyny, 

zębami Lucyfera błyskają krwawymi. Ogony demoniczne a trujące chlupoczą w kotłach 

rozgrzanych, fermentuje cuchnąco bonum et verum (dobro i prawda). Nie zna kula ziemska 

dnia ani godziny, gdy ktoś ją niedbałym kopniakiem wyrzuci z utartych kolein. Wirować 

będzie jak derwisza sukmana, a wahadło czasu precz odrzuci rozum. W dniu onym drżyj roju 

ludzki, bo legiony boleści doświadczać cię będą. Lepiej byłoby ci może się nie urodzić wcale, 

jeno usnąć martwo w gorzkiej urnie łona.  

Bacz, czyś sam jest, czy może za twymi plecami niematerialna obecność się czai… 

Lustra kalekie i ślepe prawdy ci nie zdradzą, przeto nie pytaj czy widzą coś same. Bądź 

czujny, unikaj abulii zdradliwej, wszelkiego stuporu i profetycznych szeptów luminarzy nauk 

wielorakich. Nie ufaj naskórkowym analizom, przytulnym niszom autonarracyjnym, które 

gotowe są zdewastować twój zdrowy rozsądek. Drepcz w miejscu, gdy wszyscy biegną i 

uciekaj, gdy większość śpi. Nie dawaj wiary inicjałom inkrustowanym złotem, bo przeoczysz 

radę ust wieszczących. Nadstawiaj ucho ciekawie ku głuchoniemym receptom, które mądrość 

wystawia. Pamiętaj jednak, oto granice wiedzy ludzkiej zakreślone zostały. Są sprawy ukryte, 

przed którymi zdanie tylko jedno w pokorze wypowiedzieć możesz: Ignoramus et 

ignorabimus (nie znamy i nie poznamy).  

Tak było i wtedy przecie, roku pamiętnego 1620, a trwało i do 1630. Niewidzialna 

śmierć wirowała szaleńczo. Zadzierała wysoko swe poszarpane spódnice i wywijała przy tym 

upiornie chudą kością lewej nogi, tkniętą osteoporozą. Wycinała hołubce, produkowała 
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kolejne głośne przytupy, od których ze strachu można wręcz było ogłuchnąć. I chciała więcej 

hałasu, więcej krzyku przerażonych kobiet, wrzasków panikujących dzieciątek – niebożątek. 

Hodowała przecie od zawsze w sobie na użytek głupiutkiej ciemnoty hucpę akuratną, na 

wszelki użytek gotową i poręczną. Dobywała jej teraz chętnie a obficie i używała – 

nadużywała, ani przestać myślała! Wciąż jej mało było rozpaczy wszelakiej, dookolnej, 

załamania ludzkiego – straszliwego, ponurości najciemniejszej i beznadziei 

najpaskudniejszej. Dni i noce całe szukała ofiar kolejnych swoich żniw bezustannych a 

ostatecznych. Kosa jej wszędobylska trupki pod jej szkielecie nogi ścieliła gęste, pląsawicą 

jakby jaką tknięte – tak sobie bowiem jeszcze przez czas jakiś u jej stóp podrygiwały 

konwulsyjnie.  

Gdzie krok postawiła – zgon przychodził, gdzie stąpnęła – tam całość życia 

ludzkiego tąpnęła, gdzie zaś kucnęła – tam trupi jad wstrzyknęła, gdzie zatańczyła – tam 

zaraz nieboszczyków grabiła. A mocarna się czuła, wielka pani tego świata maluczkiego, 

niedoskonałego. No bo kto śmiałby jej podskoczyć, takiej arcykosie żywota doczesnego? 

Żyjątka tyciutkie, najmniejsze takie - na jej widok drżały z przerażenia najczystszego, że je 

zaraz unicestwi jednym swoim kościotrupim podskokiem i tymi szalonymi hopsasami 

bezustannymi.  

Zaraza, pomór, morowe powietrze… Jak zwał, tak zwał! Grunt, że śmierć przynosiła 

je pod płaszczem podróżnym. Ugościcie ją jadłem i napitkiem przednim, obłożycie na dalszą 

drogę sadłem znakomitym, a ona i tak na wasz dom zagładę ześle, duszyczki upatrzone ze 

sobą zabierze. Biada, oj biada wam, ludziskom grzesznym! Na wielkie zasłużyliście skarania 

boskie, siedem biblijnych plag egipskich dla was to za mało!  

To przecież czasy, gdy wnętrze ludzkiego ciała spowijały mroki tajemnicy. Pozornie 

to tylko krwiste flaki i trochę żółtego tłuszczu, a w rzeczywistości siedlisko Jej Królewskiej 

Mości Pani Duszy Najświatlejszej! Nie rozumiała ciżba ludzka skąd zło pochodzi, ani gdzie 

się czai. Rozglądała się trwożliwie na boki, by niebezpieczeństwo wywęszyć, ale przecie o 

żadnych mikrobach świat wówczas nawet uczony nie słyszał. Nie znając kierunku, z którego 

nadciąga wróg, ludzie o wszystko, co złe, powietrze zatrute obwiniali, wiatry nieczyste, 

truciznami wiejące chętnie. To morowe powietrze dopaść więc mogło każdego, bo już 

wówczas przecież wiedziano doskonale, że zażywać powietrza każdy organizm musi, inaczej 

padnie martwy snadnie. Gdyby się jednakowoż ktoś nieoddychać zdecydował, zaraz by się to 

wydało, bo fioletowe barwy by mu na gębę wstąpiły, jakieś sinienia obmierzłe i wszystko już 

byłoby jasne.  
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Tlenu strutego bały się nędzne, ludzkie tobołki, o strawę lichą żebrzące w okolicy 

rynsztoków, jak i państwo majętni, co to monetami i kruszcem potrafili obracać nad wyraz 

zręcznie. Zabójcze, morowe powietrze było nad wyraz demokratyczne – każdego mogło życia 

prędko pozbawić i na tamten świat odesłać ekspresowo oraz bezpowrotnie, powozem typu 

ziemia – niebyt. Na nic zdała się przed nim ucieczka, było przecież wszędzie i szczelnie 

wypełniało świat cały.  

Błagalne procesje po raciborskich uliczkach chodziły parę razy w tygodniu, dzieci 

kwiecie sypały polne, kobiety różańce w dłoniach gniotły, mężczyźni mamrotali pod nosem 

jakieś niezrozumiałe słowa modlitw. Wszyscy starali się, by tym sposobem wyroki śmiertelne 

w niebiosach odwrócić, ale wydawało się, że te dźwięki dzwonków procesyjnych, litanie 

wymruczane i psalmy natchnione – do uszu Najwyższego najwyraźniej nie docierają. Co 

mniej rozumni nieszczęśnicy, bez właściwej podbudowy teologicznej - wątpili nawet we 

wszechmoc niebios, obawiając się, że i sam Najwyższy zarazą z powietrza jest zmożony. Bo 

przecie chociaż tak wysoko siedzi na tronie Swym dostojnym, niebieskim, to i tam bez 

powietrza obyć się nie może. Wręcz nadmiar go tam ma, całkiem pod dostatkiem. „Może 

więc On tam teraz sam ledwo dycha?” – zastanawiali się prostaczkowie w swej naiwności. 

Ludzie kryli się przed zarazą morową po chałupach, czekając w trwodze wielkiej wizyty pani 

śmierci. Jednego razu jednak ulicami Raciborza wymarłego starzec jakiś zaczął wędrować i 

swoje wizje rozpowszechniać.  

Jął ów dziadyga wyłachmaniony na lud przerażony pokrzykiwać, prorokowania się 

podjął, sękatym paluchem wygrażając: „Czapki z głów, plebsie nędzny, bij czołem o twardą 

grudę ziemi i śliń się z entuzjazmu! Oto dowiecie się, co wszem i wobec, ubi et orbi, 

ogłaszamy: w organizmie człowieka wszelakiego znajdują się cztery płyny, które – tak się 

paradnie składa, wpływają na nastrój jego i temperamenta: krew, żółć, flegma i czarna żółć. 

Płyny owe zwą się humorami, ale takimi bez poczucia… Zapytacie może jeszcze w 

oszołomieniu o śluz? Czyż nie wydaje się wam, że coś jakby sos przedni przypomina? Liżcie 

zatem się po brodach, nędzarze, bo na żaden inny posiłek liczyć nie możecie. Plujcie i łapcie 

w locie swoje jadło, to tylko wam pozostaje! A nie próbujcie szemrać po chatach przeciw 

panom waszym, nie naradzajcie się w ciemnych norach, by wasze puste brzuchy rebelii 

lokalnej czasem nie wznieciły! Samowtór o jadle za dużo nie gadajcie, samotrzeć – nie 

wystawajcie po kątach, samoczwart – nie strzępcie języków po próżnicy. Jak już zwidy 

głodowe was dopadną, przed oczyma majaki upiorne zobaczycie, prędko udajcie się do 

miejscowego balwierza, co to oficjalnie goleniem i strzyżeniem się zajmuje, a tak naprawdę 

pierwszorzędnie puszcza krew, wyrywa zęby ropne i opatruje rany cuchnące. A już starożytny 
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lekarz Galen przecie uważał, że nadmiar krwi krążącej po ludzkim cielsku tylko złe przynosi 

frukta. Trzeba więc jej upuścić kapkę, by eksmitować z organizmu trucizny wszelakie i 

ekskrementy, zrównoważyć wewnętrzne humory. Cyrulik taki flebotomii dokona zręcznie, 

tylko zlokalizuje choróbsko głodowe wasze, wybierając krew żylną lub tętniczą. Nie piśniecie 

nawet, wnet się wokół was zakrzątnie sprytnie. Zaraz też chwyci za lancet sprężynowy, bańkę 

szklaną pełną gorącego powietrza lub rzuci na was pijawki pląsające z uciechy, że się im taki 

kąsek łaskawy trafił. Jak omdlejecie ludziska, to dobra wasza – znać, że głód w was przycicha 

i ani mruknie głośniej. Pamiętajcie zatem: odczuwany przez was głód to zaledwie omam 

imperatywny, który wam każe chleba przaśnego szukać, za mąką węszyć, szumu rosnących 

zbóż nadsłuchiwać. Porzućcie to i rozkoszujcie się żywotem samym waszym! Choć trudny on 

przecie, ale jakże godny zachwytu. Żyjecie jak bydlęta ubogie, ale ile w tym jest determinacji, 

ile uporu wewnętrznego, ile wiary ojców waszych, że warto, że trzeba, że należy. Co tam 

brzuchy pustawe, kiszki grające requiem żałobne, pomyślcie o czymś więcej niż o pajdzie 

chleba czerstwego!”. I wybuchł śmiechem straszliwym, jakby go stado demonów w podeszwy 

brudnych stóp gilgało, jakby mu łaskotki czarcie pod pachami biegały wściekle.  

Nikt nie śmiał przerwać mu wywodu przydługiego, bo bał się jego języków 

wyostrzonych, mądrości dziadów proszalnych odwiecznej, przekleństwa jakiegoś w plecy 

wbitego na odchodnym. Mijali go odtąd ludzie w panice, pośpiesznie, ale każde ze słów przez 

niego rzuconych na rynku w mieście na glebę podatną serca drżącego padało i ziarno wkrótce 

kiełkowało milionami pytań, strachów i bojaźliwością nagłą. Zdania jego przebijały się jakoś 

przez zamknięte, krzywe drzwi miejskich domostw i tam wzrastały na niwie przerażenia 

domowego.     

Ogniste przestrogi dziadygi proszalnego dostały się także jakimś tajemnym 

sposobem gdzie indziej w Raciborzu, pokonując tajemniczo odległości. Oto trafiły bowiem do 

cel wewnątrz klasztoru dominikanek, które cieszyły się swym rozmodlonym lokum już od 

początku października 1299 roku, dzięki działaniom księcia raciborskiego Przemysła. On też 

w kwietniu 1306 roku wystawił dla zakonu tak przez niego wyczekiwany dokument 

fundacyjny. Nabożne panny, zawierzając całe swoje życie służbie Bożej, zaraz też modły 

całodobowe zaczęły, by dzień i noc błagać Opatrzność o litość nad miastem dotkniętym 

zarazą zjadliwą. Za pozwoleniem swej przeoryszy co śmielsze i odważniejsze decydowały się 

na biczowania pokutne, godząc się krew swoją przelewać za niewiernych. Kakofonia 

płaczów, jęków i zawodzenia modlitewnego wypełniła wnet wszystkie pomieszczenia 

klasztoru, a czerwony płyn ustrojowy wylatujący z ran zadanych sobie przez pokutnice, 

płynął wciąż po podłogach zgromadzenia. Trzy z zakonnic z kolei starały się ukryć straszliwe 
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włosienice pod habitami. Pokutne szaty miały im przysporzyć cierpień dodatkowych, które 

jednak chętnie ofiarowywały za grzeszników najzatwardzialszych. Wykonane były owe 

monstra gryzące z szorstkiego, ostrego niczym brzytwa, koziego włosia. Przypominały raczej 

rycerską kolczugę, a nie ubranie pokutne, zdatne dla mdłych białogłów. Trwały one cierpliwie 

na modlitwie przebłagalnej za grzechy miasta całego, a do ich uszu zza murów klasztornych 

wciąż dolatywały dźwięki słów ostatniego namaszczenia, którego raciborski świątobliwy 

ksiądz Walenty Kauloniusz udzielał zbiorowo konającym na ulicach nieszczęśnikom. Jak 

pisał o nim po latach w „Ziemi Śląskiej. Dwutygodniku poświęconym przeszłości Śląska”, w 

numerze pierwszym z 2 stycznia 1929 roku Franciszek Godula – był ów kapłan doktorem 

sztuk pięknych, proboszczem i kanonikiem, który początkowo wsławił się tym, że postawił 

się luterańskiej władzy magistratu - nie godząc się naddanie jej kluczy do zarządzanej przez 

siebie kolegiaty. Za to nieposłuszeństwo o mało nie zginął, zamierzano go bowiem karnie 

utopić, strącając z mostu prosto w nieprzeniknione wody Odry. W ostatniej chwili wstawił się 

jednak za nim młody Wilczek, czyli syn magnata ziemi raciborskiej i tym sposobem ocalił mu 

życie. „Nowiny Raciborskie” z roku 1889 donosiły tymczasem, że ksiądz Kauloniusz – już 

jako proboszcz parafii św. Mikołaja (Stara Wieś), bez obaw o własne zdrowie pomagał 

uporać się zrozpaczonym wiernym z zarazą morową. Niestrudzenie wędrował z chaty do 

chaty, Pana Boga mając za jedyną obronę. Za anioła nadziei go uważano, ręce ściskano, 

słowem jego dobrem się żywiono.  

Dzwony kościelne biły w mieście na trwogę, a podczas mszy pogrzebowych słychać 

wciąż było introit: Requiem aeternam dona eis Domine, czyli „Wieczne odpoczywanie racz 

mu dać Panie”. Ludzie nabożnie bili się w piersi i na rynku publicznie wyznawali swe winy, 

dodając na koniec tej wyliczanki szczerej: Mea culpa! Mea maxima culpa!  

 Tymczasem ofiary zmarłe zarazy grzebano pośpiesznie w naprędce wykopanych 

dołach, obficie posypując ich doczesne szczątki wapnem. Już wówczas wiedziano bowiem, iż 

ciało potraktowane wapnem rozkłada się błyskawicznie, czasami nawet w parę tygodni i w 

zasadzie niemożliwa jest jego jakakolwiek identyfikacja. Chciano w ten sposób zarazę 

powstrzymać, trujące zwłoki ukryć pod milczącą, niewzruszoną powierzchnią ziemi. Tak 

zmasowana metoda ataku ludu zacnego miasta Raciborza w końcu odniosła skutek, bo nagle 

mniej trupów uprzątano z miejskich ulic, a ludzie, którzy już wydawali się podczas choroby 

do reszty strupieni, nagle odzyskiwali kształty i barwy ludzkie (choć po chorobie wszyscy w 

mieście wyglądali tak samo: dwa włosy na głowie i morda wyskubana z emocji).  

 Nieśmiała radość w końcu zapanowała pośród ludu ogarniętego dopustem Bożym. 

Jednak tego już ksiądz Walenty Kauloniusz nie doczekał, gdyż w końcu i on zaatakowany 
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został przez zarazę morową i zmarł podczas krótkich, lecz ciężkich cierpień w roku 1624. 

Tymczasem miasto powoli odżywało. Strupieszali dotąd mieszczanie tańczyć poczęli na 

ulicach, nucili ludowe przyśpiewki – zamiast ciągle nowenny odprawiać do wszystkich 

świętych, świece palić, kadzidłami okadzać się wonnymi. Nie wiedzieli, biedaczyska, że ich 

radość jest przedwczesna i raczej całkiem niezasadna. Przed nimi i następnymi pokoleniami 

kolejne stały wyzwania, choróbska niegodziwe, dżumy, cholery jakieś. Ot, choćby tyfusowe 

obłędy po strasznej powodzi roku 1736…  

 

2.  

 

(…) pojawią się niewidzialne dotąd plagi 

- głód, zaraza, które zostały zrzucone (…), 

będą prosić nieśmiertelnego Boga o pomoc.  

Nostradamus 

 

Wielka woda była bezwzględna: zabierała dobytek i często życie. Dziś już możemy 

przypuszczać, podpierając się nowoczesną wiedzą badawczą, że rozdrażniona Odra 

wywoływała szereg groźnych chorób. Możemy ustalić, że były to w głównej mierze choroby 

przewodu pokarmowego. Jedną z nich była szigelloza, zwana dyzenterią lub czerwonką. Jej 

efektem była krwista biegunka, a przez to odwodnienie organizmu, prowadzące do śmieci. 

Brudna woda mogła również spowodować zakażenie pałeczką okrężnicy E.coli (bóle brzucha, 

wodnista biegunka, uciążliwe wymioty), a także salmonellozę (kurczowe bóle brzucha, 

biegunka, wymioty, gorączka). Takie same objawy wywoływało zakażenie się bakterią z 

rodzaju Campylobacter, a krętki wnikające przez uszkodzoną skórę i drogi śluzowe – mogły 

doprowadzić do leptospirozy (krwotoki, żółtaczka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), 

jak również uszkodzenia nerek czy wątroby. Do tej ponurej wyliczanki dołączyć mógł także 

tężec, wirus zapalenia wątroby typu A oraz grzybica układowa. Dość, by umrzeć z samego 

tylko przerażenia! Ludzie z pierwszej połowy XVIII wieku nie mieli jednak pojęcia o 

istnieniu tych wszystkich niebezpieczeństw. Zauważali tylko, iż Królowa Odra jest wyraźnie 

zagniewana, skoro zsyła na nich takie nieszczęścia.  

Przerażeni ludzie nie wiedzieli z czym im się przyszło zmierzyć. A oto epidemię w 

Raciborzu siać począł dodatkowo tyfus plamisty, przez wszy i pchły roznoszony. Wszystko to 

przez brud ohydny, gnijące reszki pożywienia wszelakiego i odchodów smrodliwych, 

wyrzucane wprost na ulicę, niemyte ciała ubogich, plagi szczurów wielkich jak bochny 
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pieczone w czasach prosperity. Res angusta domi - czyli bieda, złe warunki w domostwach, 

skazywały tych ludzi w zasadzie na pewną śmierć, a wcześniej - wielkie cierpienia w 

niezrozumiałej przez nich do końca chorobie, której mechanizmów nie znali, a gdyby je 

nawet im objaśniono – i tak, by ich może nawet nie pojęli. Tylko co bogatsi mieszkańcy 

miasta – czyli szczycący się res ampla domi, czyli pewną zamożnością domu, mogli łudzić 

się, że przeżyją niszczycielską zarazę. Nie wiedzieli jak owa zaraza przenosi się z człowieka 

na człowieka, bo w tamtych dawnych czasach wiedzieć nie mogli. Nikt im nie powiedział, że 

nęka ich epidemia tyfusu plamistego, wywołanego przez baterię Rickettsia prowazekii. A 

nawet, gdyby jaki lekarz uczenie by im o tym prawił, za wiele by w tych czasach nie zdziałał. 

Nie wynaleziono przecież jeszcze antybiotyków, szczególnie tetracykliny oraz 

chloramfenikolu, a takie by im skuteczniej pomogły, niż daremne przecież jęki i zawodzenia.     

Zakażeni nieszczęśnicy w gorączki wpadali straszliwe, od których dreszcze ich 

trzęsły nieludzkie, jakby wewnątrz ich ciał jakie duchy nieczyste się szarpały. Niektórzy 

nawet w delirium wpadali, z krzykiem wybiegali ze swych nędznych chałup, miotając się 

wściekle po okolicy, w trwodze wielkiej i rozpaczy. Ludność miejscowa przed nimi uciekała 

w popłochu, takie siali przerażenie. Kto żyw – łapał w dłonie swój tłumoczek biedniutki i 

leciał przed sienie chyżo, byle przed zarazą uciec. Czasami tylko kilkuletnie dziateczki 

palcami brudnymi potępieńców wskazywały, śmiejąc się z nich ochryple i rzucając w ich 

kierunku drobnymi kamykami. Ci zaś nie mieli już siły, by z ich prześmiewkami walczyć, tak 

byli na swym nieszczęściu skoncentrowani. Chwytali się bezradnie za głowę, potrząsając nią 

dziwacznie, jakby myśleli, że w ten sposób wywabią z niej boleści okrutne. Słabość jakaś ich 

trawiła niecodzienna, choć przecie dopiero co biegli - hen, w nieznane, ku zatraceniu w 

nicości, pośród podobnych im nieszczęśników. Ten i ów zaś już przeobrażać się zaczynał, 

choroba wchodziła w kolejny etap metamorfozy. Na ciele cierpiącego wysypka plamista się 

wykluwała, paskudne grudki wybrzuszały skórę, czyniąc człeka podobnym do ropuchy 

wstrętnej. Szybko i ten etap mijał, bo wysypka stawała się krwotoczną, doprowadzając 

mizeraczka do obłędu. Drapał się wtedy jak pies zapchlony, jęcząc przy tym coś 

niezrozumiałego, grożąc może Opatrzności a może Lucyferowi samemu. Nikt zdrów na 

umyśle słuchać tego nie mógł, przykro też było patrzeć na ten szkielecik ludzki, tkwiący w 

takim pohańbieniu i boleści niemożebnej. Biedaczyna najwyraźniej dotknięty był jakąś formą 

obłędu całościowego, doświadczając zaburzenia przytomności, halucynacji, zamroczeń czy 

podniecenia niezwykłego. Co pewien czas któryś z tych nieszczęśników wymiotował 

ohydnie, smrody okrutne wokół siebie rozsiewając. Gdy torsje ustawały – choć kropli wody 

szukał, ale nikt mu jej nie podawał, obawiając się, że i na niego przejść może zaraza.  
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Kaszel rozrywał płuca zakażonego zdradliwy, wstrząsał jego wątłą posturą, do 

boleści doprowadzając jego żebra wszystkie. Za pierś taki nieborak się czasami chwytał, 

jakby sprawdzał, czy serce jego jeszcze bije, czy wytrzyma choć minut kilka następnych ową 

zgryzotę i wielkie katusze. Nie wiedział, że zaburzona praca tego organu to jeden z objawów 

doświadczanej zarazy. Osłabiony torsjami i nędzą swoją - nieszczęśnik głowę w końcu 

opuszczał smętnie, próbując ukryć oczy w łachmanach na piersi zapadłej. Światłowstręt go 

bowiem dopadał nużący, że tylko z jękiem oczy od słońca odwracał, a przeszkadzało mu 

nawet zbyt jasne światło księżyca, gdy ten akurat puchł na niebie jak niewiasta w stanie 

błogosławionym. I znikąd zmiłowania jakiego! Znikąd pomocy chrześcijańskiej!  

Chodziły plotki, skakały jak pchły pogłoski na jarmarcznym szmatowisku 

kolorowym, że to czarownica miejscowa Baba–Raciboskawa (z pewnością nieboskawa) - ciut 

niełaskawa okazała się oto dla ludności miejscowej. Ponoć zaklęcia jakie odszukała w księdze 

starej i zatęchłej, szczerbatymi ustami wyjąkała tych słów garsteczkę - i już na całe miasto 

pomór padł okrutny. Ludziska gadali, że to przez jej chuć niewyżytą – rzekomo nawet sam 

Mefistofeles nie dawał jej rady, więc wściekła się furią iście szatańską i miasto postanowiła 

boleśnie doświadczyć. Mógłby ją kto na stosie spalić przecie, jady toksyczne w jej cielsko 

tym samym uwalniając, ale co by to dało? Za późno już ponoć było, oj za późno! Zaklęcie 

zarazy hulało już po mieście i okolicy, nie będzie wiedziało jak trafić z powrotem do księgi 

magicznej, nicią z ogona czarta smolnego podszytej. Obawiano się także, że Baba-

Raciboskawa mogłaby ze stosu jeszcze, w czasie diabolicznych wrzasków i zawodzeń, inne 

jakie gusła po świecie rozsiać, jakimiś truciznami spomiędzy zębów zgrzytających strzelić. 

Już i wówczas wszyscy mieszczanie byliby potępieni na wieki i zarazy końca nie doczekali. 

Obchodzili przeto ostrożnie osypującą się budę, w której przy rynku mieszkała i tylko 

spluwali przez lewę ramię w jej kierunku, by jakie czarcie słówko niczym jaszczurka z jej ust 

nie wyszło i do ich domostw się nie wkradło. Co ciekawe, sama wiedźma od zarazy była 

chroniona, lico jej - choć szkaradne, wolne było od krwotocznej wysypki, potwornica nie 

pląsała w szale jakimś halucynogennym - ani oczu szponiastymi pazurami wydrapać sobie nie 

zamierzała, by ocalić je przed blaskiem słońca. Tym bardziej ludziom w mieście wydawała 

się podejrzana, bo skoro wszyscy cierpieli okrutne męki, dlaczego ona była wolna od 

nieszczęścia po Raciborzu pełzającego? Pomstowali na nią niemiłosiernie ludzie wewnątrz 

swoich rodzin, ale publicznie żaden tknąć ją ni gałązką kwietną nie śmiał.  

W tych czasach straszliwych, gdy bieda się szerzyła i zaraza zjadliwa, nawet 

kaznodzieja miejscowy z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, co to powstał 

jeszcze w roku 1205 za rządów księcia Mieszka I Plątonogiego, do ludu znękanego podczas 
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nabożeństw niedzielnych srogo przemawiał: „Co, głód nadal wam po trzewiach hula? Trzepie 

żołądki i wykręca jelita? A nie pomyśleliście może, że to za grzechy wasze, nieprawości 

wszelakie, niegodziwości wielkie? Opatrzność plagę na was rzuciła sprawiedliwie, żebyście 

się opamiętali i na drogę pokuty wstąpili! Posypcie więc głowy popiołem plugawym, 

nasmarujcie twarze błotem cuchnącym, wyrywajcie kłaki z głowy i jęczcie jak dusze skazane, 

piekielne, bo dogorywacie tutaj przecież słusznie skazani! Prochem jeno nędznym jesteście i 

w proch – nicość na wietrze się obrócicie! No i na nic się nie zdały wasze zaśpiewy żałosne, 

wasze zawodzenia modlitewne, recytacyjne formuły jęczące. Zdrowaśki nie zadziałały ani 

płaczliwe inkantacje, obrzędowe słowa są teraz bezsilne! Biadajcie nad losem swoim i swoich 

niewinnych dziateczek, co to może zaraz sierotami – niebożętami zostaną, gdy padół ten 

zapluskwiony opuścicie w męczarniach. Życie z was wycieka wszystkimi porami skóry, 

przesącza się przez nabłonek waszego ciała i miesza się z piachem pod waszymi stopami. 

Nagrzeszyliście ciężko, okrutnie, a oto zbliża się wasza zapłata! Już nadciąga, już jest coraz 

bliżej! Ach, nędzne wasze jestestwa zaraz choroba powali, ogołoci was z dobytku i na tamten 

świat pośle. Już widzę, co wam tam szatany zgotowały: morze ognia dostrzegam i ni kropli 

wody chłodzącej! Będziecie cierpieć w płomieniach najgorętszych, a ciało wasze stanie się 

przebłagalną pochodnią przed obliczem Najwyższego! Wówczas ukorzycie się przed Nim! A 

teraz gryźcie swoje dłonie, rozdrapujcie do krwi policzki i bijcie się po głowie, gdzie wasza 

głupota i przewrotność siedzi! Zaprawdę powiadam wam: wasz koniec jest bliski! Nikt po 

was nie zapłacze, nikt was nie wspomni nawet! Będziecie jak ta pajęcza nitka na wietrze, co 

teraz jest, płynie jeszcze, a po chwili nikt już o niej nie pamięta. Taka jest wasza przyszłości, 

taka zapłata za ludzkie podłości, niegodziwości, hultajstwo straszliwe, zberezeństwo 

wszelkie, wszeteczności najdziksze!”. 

 Nabożnych mieszkańców Raciborza zaraz strach ogarnął jeszcze większy, a 

niewiasty słabe - w ławkach mdleć poczęły. Rwetes się podniósł wielki w murach świętych, 

panowie wachlowali zemdlone parafianki i tylko ksiądz zachowywał przy ołtarzu spokój 

niezwykły, bo właśnie taki pragnął wywołać dotkliwy efekt: poruszenie lokalnych sumień. 

Ostatecznie ludzie, którzy wyszli po mszy z kościoła - znękani byli jeszcze bardziej niż 

wówczas, gdy do niego wchodzili. Nie doczekali się bowiem z ust kapłana ni słowa pociechy 

najnędzniejszej, ni krzty ratunku nie uświadczyli.  

Głód doprowadzał do zachowań irracjonalnych, ludzie zrywali ponoć korę z 

brzozowych drzew, tarli ją na mąkę i próbowali jeść, a piekarze piekli chleby ze startych 

żołędzi. Kroniki pożółkłe podają, że zmarło wówczas ponad dwa tysiące osób na terenach 

księstwa opolsko-raciborskiego, ale badacze współcześni sądzą, iż liczba ofiar w 



 10 

rzeczywistości była o wiele wyższa. Śmierć z głodu i chorób czekała też gospodarskie 

zwierzęta. Nie wiadomo czy wierzyć w kronikarskie zapiski dotyczące przypadków 

ludożerstwa… Z pewnością większość chorych cierpiała na urojenia nihilistyczne i była 

pewna, że takiego splotu wszelkich kataklizmów z pewnością nie przeżyje. A jeszcze 

dodatkowo w roku 1740 miasto i okolice zaatakowała plaga wściekle głodnej szarańczy…  

 

3.  

 

Niewielu młodych ludzi: na wpół martwych, żeby dać początek.  

Martwy na przekór sprawi, że inni będą błyszczeć,  

a w wzniosłym miejscu wydarzy się wielkie zło. 

Nostradamus 

 

Z maseczką na twarzy zatrzymuję wzrok na starej wieży ciśnień przy ulicy 1 Maja w 

Raciborzu. Rozglądam się uważnie wokół siebie, mając świadomość, że właśnie jestem przy 

jednym z miejsc, w których w przeszłości zlokalizowany był cmentarz choleryczny. Jego 

ślady odnaleziono w kwietniu 1998 roku dość przypadkowo, gdy okazało się, że jedna z 

powodzi zaowocowała uszkodzeniem części posadowienia wieży. W pobliżu fundamentów 

odkryto wówczas wielką, cynkową niespodziankę: szczątki kilkudziesięciu osób, 

prawdopodobnie ofiar epidemii cholery z roku 1831. Zastanawiam się, ile ofiar spośród nich 

stanowiły dzieci i osoby młode, ile istnień ludzkich nie miało szansy na pełen rozwój, dalszy 

rozkwit? Być może Racibórz stracił wśród nich jakiegoś nietuzinkowego myśliciela, 

naukowca, badacza? Jak wiele dawni mieszkańcy musieli wycierpieć. Leczono ich przede 

wszystkim czosnkiem i kminkiem, a ściany domów mieli obmywać chlorkiem wapnia, w 

innych latach – wodą z octem. Alkohol przedstawiano jako wroga duszy i ciała 

(przypomnijmy tu słynne słowa Nietzschego: „Kiedy spoglądasz w otchłań, ona również 

patrzy na ciebie”), a mydło – jako jego sojusznika. Zamykano rogatki miasta (posiłkując się 

wojskiem), podczas epidemii cholery wydawano paszporty dla podróżnych, mnożyły się 

teorie spiskowe (na przykład, że to lekarze zatruli wodę, powodując pomór). Szafowano 

zaleceniami i obostrzeniami. Brzmi to podejrzanie znajomo i współcześnie, prawda? 

Wszelkie wielkie epidemie są rodzajem apokaliptycznych nożyc, które przecinają żywoty 

ludzkie na pół, robiąc wyrwę pomiędzy datą urodzenia a datą zgonu. Paradoksalnie - w tej 

straszliwej wyrwie, wciąż na nowo zakwita coraz silniejsze życie, z korzeniami wrastającymi 

w samoodnawialną pożywkę nadziei.  


