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Racibórz w czasach zarazy. Fragment księgi raciborskich mitów 

 

Zranione serce złością rani jak mieczem, 

przecina nitki szczęśliwych dni, 

smutek wpycha się w progi, 

biada ludu ubogi, 

którego wściekły jest Pan... 

(zapomniana pieśń raciborskich prządek) 

 

       Wysoka klatka schodowa wypełniła się miękkim dźwiękiem kroków z lekkością stawianych na 

starych drewnianych schodach. Drzwi otworzyły się z cichym skrzypnięciem i do pokoju wbiegła 

rozpalona od słońca i emocji dziewczyna, wnosząc ze sobą głośny śmiech i radosne pozdrowienia. 

Szybko jednak zamilkła, kiedy zauważyła jak bardzo zmieniła się tak dobrze znana jej przestrzeń. 

       Z niedowierzaniem zaczęła wpatrywać się w uporządkowane otoczenie, które jeszcze wczoraj 

było magiczną krainą skarbów – pełną kamieni, piór, ksiąg, fiolek z różnobarwnymi substancjami, 

amuletów, ziół i kwiatów, puzderek, kolorowych chust, biżuterii i drobnych instrumentów. 

       Niezliczone godziny spędziła z ciekawością poznając zawartość wszystkich zakamarków  

i drobiazgów, z których każde miało swoją historię. Niestrudzenie wertowała kolejne wypełnione 

ręcznymi zapiskami księgi, zaczytując się w sekretnych recepturach, historiach ludzkich losów,  

opowieściach, których mroczni bohaterowie nie dawali jej później zasnąć bez światła. 

       Część ksiąg zachwycała już samym wyglądem – złożone je z kart z czerpanego papieru z 

kwiatami, roślinami, a nawet skrzydłami motyli czy ważek. Były też i takie, których stronice 

wykonano z płótna, a słowa zapisano nie tuszem, lecz nitką. Wyróżniały się materiałem, z którego 

zostały stworzone i tekstami – w obcych, dziwnie brzmiących językach, niemożliwych do 

rozszyfrowania bez znajomości specjalnego klucza. 

       Przez głowę dziewczyny myśli mknęły jak szalone, kiedy próbowała zrozumieć, co takiego 

stało się z jej ulubionym miejscem na świecie, gdzie podziała się większość rzeczy i dlaczego 

pozostałe ułożono nagle w schematycznym porządku. Z zadumy wyrwał ją ciepły, delikatny głos 

starszej pani, która od dłuższej chwili przypatrywała się jej z wnętrza sąsiedniego pokoju. 

       –   Skarbie, witaj! Cieszę się, że przyszłaś – rzekła kierując swoje kroki w stronę siostrzenicy. 

       –   Ciociu! - wykrzyknęła nie kryjąc emocji Sara. - Co się dzieje, gdzie jest... wszystko? - 

wydusiła z siebie, ledwo powstrzymując wzbierającą ochotę na płacz. 

       Uczucie, że kończy się niezwykły etap w jej życiu wypełniało serce i docierając do umysłu, 



szukało czegoś, czego jeszcze można się uchwycić, co odwróci bieg zdarzeń, odda jej świat, który 

był bezpieczną magiczną przystanią, nie pozwalając nadejść temu co nowe, nieznane i niepewne. 

       –   Kochanie – szepnęła Magdalena obejmując ją czule. – Wiem co czujesz, ale to czas, bym 

zadbała o swoje sprawy. Jutro kończysz osiemnaście lat, chcę wręczyć Ci ważny prezent. Wiem – 

dodała wyprzedzając słowa Sary – wiem, że wolałabyś, by było jak dotąd, ale jesteś już dorosłą 

kobietą, Twoje życie nabierze teraz innego tempa, lecz nie bój się i nie martw. Przez lata nauczyłaś 

się wielu rzeczy, Twoje serce jest mądre i silne. Wiesz co robić. 

       Dziewczyna, chociaż przeczuwała zbliżające się zmiany, odsuwała myśl o nich, jakby nie jej 

miały dotyczyć. Ale życie ma swój rytm, dla każdego wyjątkowy, wszystkie melodie dla nas 

napisane, zostaną zagrane. 

       –   Oto Twój prezent – rzekła Magdalena wskazując ręką na stojącą pośrodku dużego stołu 

drewnianą skrzynię. Obdarzyła Sarę tajemniczym uśmiechem i mówiła dalej - Każdy z nas szuka w 

życiu prawdy o sobie. Wierzymy w to, co mówią o nas inni, realizujemy to, czego oczekują bliscy, 

nie dając dojść do głosu naszej prawdziwej naturze. Ale tożsamość, do której zostaliśmy powołani 

w tym życiu zawsze będzie nas cicho do siebie wołać. 

       –   Ciociu to brzmi tak poważnie... 

       –   Znasz mnie, moja mała. I jak to mawiam, trochę podniosłego stylu jeszcze nikomu nie 

zaszkodziło – Magdalena puściła oczko do swojej siostrzenicy i zmieniając ton na nieco figlarny, 

dodała – otwieraj! Nie jesteś ciekawa, co jest w środku? 

       Dziewczyna powoli podniosła wieko kuferka. Jej oczom ukazała się złota tkanina zdobiona 

misternym haftem w kolorze ciemnej zieleni. Pod kilkoma warstwami ciężkiego jedwabiu krył się 

prawdziwy skarb – stara księga, której okładka została ozdobiona tysiącami malutkich klejnotów. 

Połyskiwały, tworząc kształty i wzory, od których trudno było oderwać wzrok. Na pierwszy plan 

wysuwała się sylwetka kobiety w długiej sukni, wpisująca się w mozaikowe tło tworzone przez 

liczne spirale i zawijasy. 

       Sara ostrożnie chwyciła w dłonie kunsztowne dzieło, kierując je pod wpadające do pokoju 

promienie słońca. Pod wpływem światła, obraz stał się żywy, migocząc i zalewając wielobarwnymi 

kolorami pomieszczenie. Zachwyt Sary był niewymowny, zasiadła przy stole, by odkryć kolejne 

karty tej niezwykłej księgi, na których staranną kaligrafią zapisano skrywaną przez wieki historię... 

*** 

Kraina, w której żyć i śnić mi nastało, płodne ma ziemie i lud zamieszkuje ją dumny i pracowity. 

Przeżywszy tu lat wiele, poznałam jej liczne sekrety, które dla oczu większości pozostają 

niedostępne. Dzielimy z sobą przestrzenie – pola i domy, nie dostrzegając całego bogactwa 

istnienia, które jest wokół nas. Choć są i tacy, co widzenie to mają za grzech ciężki i następstwo 

igrania z siłami nieczystymi. Strach i lękliwość jest jak loch, co ogranicza nas i zamyka. 



Klucz jest jednak dostępny dla każdego, skryty w serca najczystszej głębinie. 

Słowa moje, które sięgają za horyzont kilku wieków, przebędą również podróż w kilka wieków 

wprzód, co by świadczyć prawdę o dziejach tym, dla których jest skierowana. 

 

                              Dziś opowiem tę historię Tobie, 

                                                                z miłością przez wieki – Teresa 

 

       Prawideł o życiu nasłuchałam się wiele. Prostych stwierdzeń ludu i zawiłych rozważań co sen  

z powiek spędzają uczonym. Doszukując się zależności, zasadności i sensu w codzienności naszej, 

pytań zwykle powstaje więcej niż jest odpowiedzi. Gdzie kończy się ludzka wolna wola, a początek 

mają prawa boskie? Gdzie jest granica siły ludzkich mięśni i co kieruje siłami natury? Czy lżej by 

człowiekowi było, gdyby całkiem sam decydował o sobie, gdyby to co boskie zajmowało się 

swoimi sprawami, nie mieszając swoją wieczną obecnością w terminowym wszak bycie ludzkim? 

Każdy wedle siebie znajduje rozwiązanie tych zagadek, często zgodnie z tym, czy los mu sprzyja 

bardziej czy mniej. Czy jakby rzec może bardziej właściwie, czy bogowie mu przychylni czy 

nieżyczliwi – i kto by ich intencję poznać zdołał! 

       Czy ludzkie życie ciekawszym jest niż życie na panteonie? Czy może jedno bez drugiego 

istnieć nie potrafi, skoro tak to zwykle bywa, że losy ludzi splatają się z losami bogów? 

 

       Ratibor bogiem był mężnym, o sylwetce atletycznej, z twarzą o rysach surowych i poważnym 

spojrzeniu, ale sercem dobrym i otwartym na ludzi. Działając z rozmysłem i starannością, wybrał 

ziemię dotąd nie zagospodarowaną należycie do jej potencjału, by objąć ją swoją boską uwagą i 

obdarzać dobrodziejstwami. Błogosławił swemu ludowi, wspomagając go swoją siłą i mądrością,  

w niejednej bitwie szalę zwycięstwa przeważając na stronę raciborzan. Wcielał się tedy w ludzką 

postać na polu walki, siejąc zgrozę i popłoch wśród wroga. Ratibor z dumą dzierżył pieczę nad 

miastem, a ono rozrastało się i zyskiwało znaczenie. Ale nie tylko je darzył wielką miłością. Za 

najwyższy honor poczytywał sobie zaszczyt bycia ojcem. Tari i Bor – jego najukochańsze dzieci 

dorosły i osiągnęły już pełnię swoich potencjałów. Przepiękna Tari mistrzowsko władała czarami. 

Odważny Bor posługiwał się mieczem jak najdzielniejszy wojownik. Oboje nie podzielali 

skłonności do szaleństwa, z jakiej słynęli inni bogowie. Szczodrość i miłość do ludzi wyznaczała 

ich drogi, a mieszkańcy Raciborza z wdzięcznością wspominali ich imiona. 

       Bor w ciągu wieków razem z ojcem stawiał się do boju na polach walki. Cenił ludzi za trud ich 

działań. Wiele razy spieszył z pomocą tam, gdzie właśnie była potrzebna.   

       Tari opiekowała się kobietami i ich dziećmi, wysłuchując i spełniając prośby i modlitwy  

o zdrowie, dobry los, dorodne plony. Dzięki swoim zdolnościom, w zgodzie z wolą natury i dusz 



ludzkich, korzystała z magicznych mocy, dając radość i wlewając spokój w ludzkie serca. I chociaż 

czuła wielką radość z wszystkiego co robiła, tęskniła za wielką miłością. Błogosławiła tak wielu 

małżonkom, jednocześnie wciąż pozostając samotna. Ratibor wiedział, czego pragnie serce młodej 

bogini, zapraszał więc bogów, którzy mogliby stanąć u boku jego ukochanej córki. I chociaż starali 

się jak mogli, bo każdy z nich chciał zdobyć serce pięknej Tari, żadnemu się nie udawało, żaden nie 

sprawił, by jej serce zabiło szybciej. Bogini spędzała w samotności długie chwile, zaklinając słońce 

i księżyc, by wskazały jej przeznaczenie. 

       Pewnej nocy, spacerując brzegiem Odry, zauważyła brodzącego w wodzie poławiacza ryb. 

Blask miesiąca padał na nagi tors młodzieńca, nadając jego skórze srebrzystą poświatę. Tari poczuła 

nagłą niepohamowaną chęć, by znaleźć się blisko i dotknąć tego ciała, które było tak doskonałe, że 

bała się iż to złudzenie, które rozmyje się i zniknie na zawsze. Wiedziała, że nieznajomy nie może 

jej zobaczyć, dopóki sama nie zdecyduje się przybrać ludzkiej postaci. Doświadczanie ludzkiego 

ciała różniło się od doświadczeń boskiej istoty. Pierwszy raz przeżywała coś takiego – wzbierające 

w niej rozpromienienie, czuła jak uwalnia się potężna energia, która obejmuje wszystko wokół. Im 

bliżej podchodziła do młodzieńca, tym mocniejsze stawały się te odczucia. Energia, którą 

roztaczała Tari, była coraz gęstsza i intensywniejsza tak, że mężczyzna zaczął wyczuwać czyjąś 

obecność. 

       –   Kto tu jest? – zapytał, podnosząc głowę i rozglądając się wokół. 

       Tari zaskoczona jego reakcją, zwiększyła dystans. Ale w tej krótkiej chwili, kiedy stanął 

wyprostowany, zobaczyła w pełni całe jego piękno. Głęboko osadzone ciemne oczy, wyraziste rysy 

twarzy, umięśnione, silne ciało. Z każdym uderzeniem jego serca poznawała jego charakter, jego 

dobro, odwagę, oddanie, szeptało jej ono o swoich marzeniach, radościach i nadziejach. Tari nie 

zamierzała dyskutować w potężną siłą, która w jednej chwili wypełniła jej istnienie. Ponownie 

zbliżyła się do młodzieńca, stanęła w wodzie, tuż za nim i przybrała ciało. Mężczyzna na moment 

znieruchomiał, po czym odwrócił się w jej kierunku. W końcu wyszeptał z niedowierzaniem: 

       –   To Ty!... Tyle razy widziałem Cię w snach! Ale nie wiem czy jesteś tu czy może znowu śnię. 

Tari dotknęła ręki młodzieńca. Patrząc sobie głęboko w oczy, poznawali prawdę swoich serc, rytm 

których zrównał się w jednej chwili, łącząc boginię i mężczyznę największą siłą, która rządzi 

wszystkim, co istnieje. Ona szukała jego, on czekał na nią. Tari poznała, że oto spełnia się jej 

przeznaczenie, że miłość, której tak pragnęła, ogarnęła ją całą. Młody mężczyzna, Milesz, wiedział, 

że to kobieta, z którą spędzi całe swoje życie, dając jej miłość i potomstwo. 

       Miłość bywa jednak bezwzględna w swej łaskawości. Rozpromieniona Tari zaciekawiła swoją 

nagłą zmianą Ratibora, który z całą swoją życzliwością wobec córki, nie posiadał się z radości, 

próbując delikatnie wybadać, który z bogów tak oczarował młodą piękność. Ona zaś każdą chwilę 

spędzała u boku swojego ukochanego. Stali się nierozłączni i całkowicie oddani sobie. Milesz 



poznał prawdę o boskim pochodzeniu Tari, ale nie miało to dla niego większego znaczenia, dla 

niego była kobietą jego życia, nieważne czy boginią czy człowiekiem. 

       Niedługo później oświadczył się swojej ukochanej, która nigdy wcześniej nie była bardziej 

szczęśliwa. Jedyne czego pragnęła, to spędzić życie z tym mężczyzną. Z radością stanęła przed 

obliczem ojca, by zawiadomić go o swojej decyzji, by oznajmić mu, że oto odnalazła największy 

skarb, odkryła moc miłości i poślubi młodzieńca, któremu jest przeznaczona. Ratibor wielce 

uradował się słowami Tari, gratulując jej i składając szczere życzenia. Śmiał się w głos, planując 

huczne wesele. Dopóki nie dowiedział się, że wybranek córki nie jest bogiem, a... człowiekiem.  

       W jednej chwili uśmiech Ratibora zmienił się w grymas rozpaczy, wesołość w wielką, 

nieposkromioną wściekłość. W porywie szaleństwa chwycił za miecz, pragnąc wszystkich 

mężczyzn w mieście natychmiast pozbawić życia. Bor z ledwością zdążył powstrzymać go przed 

popełnieniem okrutnego czynu. Tari przerażona reakcją ojca, którego nigdy wcześniej nie widziała 

spętanego takim szałem, uciekła do domu swego ukochanego. 

       Ratibor, kiedy w końcu nieco ochłonął, przywołał do siebie Bora, by powierzyć mu ważne 

zadanie. Ten ślub nie mógł dojść do skutku. Jego córka nie może popełnić tego błędu. Jego 

ukochana jedyna, mądra i piękna córka nie może stracić życia! Młody wojownik nie rozumiał słów 

ojca, dlaczego ślub Tari z człowiekiem miał spowodować jej śmierć? 

       –   Nie może! Nie może tego zrobić! - wrzeszczał Ratibor, który przez lata unikał trudnego dla 

niego tematu, aż w końcu uwierzył, że już nigdy nie będzie musiał do niego wracać. 

Bor, który sam się przeraził, chociaż wolałby uniknąć kolejnego wybuchu wściekłości swego ojca, 

dopytywał dalej. Ratibor westchnął tak ciężko, że niebo nad miastem zaszło gradowymi chmurami. 

       –   Jeśli Tari lub Ty poślubicie śmiertelnika... – Ratibor przymuszony do wyznań, wypowiadał 

kolejne słowa raz krzycząc, raz szepcząc. - Nie mogę na to pozwolić. Nie mogę – i Ty Bor, też nie 

możesz, to Twoja siostra. To moja córka... Moja i... - łzy zalały oblicze potężnego, walecznego 

boga. Łkając, pierwszy raz od wieków zaczął mówić o tym, co zadało mu największy ból w życiu,  

a Bor słuchał zadziwiony. - Wasza matka Tasari była wielką boginią, ale ja, Bor, ja nie! Ja byłem 

człowiekiem! Słuchaj mnie, synu, a zrozumiesz moją wściekłość, mój ból i żal, pojmiesz dlaczego 

Tari poślubić go nie może! 

       Ratibor czuł przejmującą rozpacz, ale musiał opowiedzieć synowi o wydarzeniach sprzed jego 

narodzin, by ten pomógł mu odwieść Tari od zamiarów poślubienia Milesza. 

       Wojowniczy bóg urodził się jako człowiek, wiódł życie spokojne, choć pozbawione obecności 

ojca, który zginął krótko po jego narodzinach. Wychowany przez matkę i jej siostry, wyrósł na 

mężczyznę urodziwego i silnego. Któregoś dnia u drzwi ich domostwa stanęła niezwykłej urody 

kobieta, która oznajmiła, że jest boginią, potomkinią wielkich magów, lecz nie może znaleźć 

szczęścia, bo kocha i pożąda właśnie jego, Ratibora, którego obserwuje już od dawna, którego 



dobre serce urzekło ją i rozbudziło w niej najpiękniejsze uczucia. Ten odwzajemnił miłość i wielka 

namiętność połączyła kochanków, której owoce zaczęły dojrzewać pod sercem kobiety. 

       Wielu bogów wyrażało jednak niezadowolenie z powodu wyboru bogini Tasari, oczarowała ich 

bowiem swoją urodą, lecz nie pragnęła życia z żadnym z nich. Pokochała Ratibora, nie było 

większej siły od tej miłości. Ale jeden z adoratorów czuł się obrażony i upokorzony. Pragnąc 

zemsty, użył swoich niecnych mocy, by rzucić zaklęcie na Tasari, która – jeśli urodzi dzieci 

śmiertelnikowi, sama umrze chwilę później. Ratibor szalał z rozpaczy, lecz niewiele mógł zdziałać, 

nie miał władzy, by zmienić to złorzeczenie. Bogini też nie mogła cofnąć tej decyzji. Pozostała jej 

jedyna możliwość – tuż po wydaniu na świat Tari i Bora, mocą najczystszej miłości przekazała 

swoje boskie dziedzictwo ukochanemu i ich dzieciom, swoją boskość, nieśmiertelność i rodowe 

przymioty. Żadna siła nie mogła tego podważyć, zostali więc przyjęci do panteonu. Ratibor miał 

jednak świadomość, że bogów silniejszych, kapryśnych i nieobliczalnych w swoich czynach było 

bardzo wielu. Dlatego teraz, gdy Tari zamierzała poślubić człowieka, tragiczna przeszłość obudziła 

lęk w sercu Ratibora. Bał się, że może stracić córkę tak jak stracił swoją ukochaną żonę. Nie mógł 

pozwolić, by przez związek ze śmiertelnikiem Tari odrzuciła dziedzictwo swojej matki, by któryś  

z bogów niesiony nienawiścią, skrzywdził jego drogie dziecko. Czuł jak wzrasta w nim bezsilność, 

lecz nie mógł nie próbować odwrócić losów młodej bogini. 

       Bor, który do końca słuchał ojca w głębokim skupieniu, zaczął podzielać jego przeczucia. Znał 

bogów, których pobudki często bywały niejasne, którzy kierowali się zawiścią, a urażeni działali  

z okrucieństwem. Nie mógł pozwolić, by coś złego stało się Tari. Po długiej naradzie z ojcem, Bor 

ruszył odszukać Milesza – pragnął przekonać go, aby odszedł z życia jego siostry. Mężczyzna stał 

w rzece zakładając sieci. Bor żałował, że musi postąpić w tak nikczemny sposób. Stanął przed 

Mileszem w pełni okazując swoją boską moc wojownika, lecz ten nie stracił rezonu. Powitał go  

z szacunkiem, gotów, jak mu się zdawało, wysłuchać jego słów. Nie spodziewał się jednak, że to 

posłaniec złych wieści, które złamią jego serce. 

       Bor nakazał Mileszowi, by ten nie zbliżał się do Tari, która, i owszem, darzy go uczuciem, ale 

została już poślubiona jednemu z bogów i nosi w sobie jego dziecko. I że jeśli Milesz naprawdę ją 

kocha, nie może pozwolić, by mąż bogini odkrył zdradę. Niech odejdzie, niech natychmiast 

wyruszy w drogę i nigdy już nie wraca. Młody mężczyzna, którego serce było szczere i dobre, nie 

rozumiał co to znaczy, przecież Tari zgodziła się go poślubić. Bor z trudem wykrztusił z siebie 

kolejne kłamstwo, przekonując Milesza, że Tari już kilka razy zdradziła swojego męża, lecz ten 

odkrył to i zagroził, że następny raz skończy się dla wszystkich tragicznie, zwłaszcza zaś dla niej.   

       Mężczyzna zaczął pogrążać się w rozpaczy, nie mógł uwierzyć, że jego ukochana tylko 

zwodziła go i oszukiwała, ale był tylko człowiekiem, nie znał się na boskich prawach. Jeśli zaś była 

z nim szczera, lecz miała męża, nie mógł ryzykować, nie mógł jej narażać, za bardzo ją kochał.  



W głowie miał pustkę, serce pogrążało się w smutku czując, że oto nadzieja na szczęśliwe życie  

z ukochaną rozmywa się tak szybko, jak nagle kobieta pojawiła się w jego życiu. Pragnął spojrzeć 

Tari w oczy i poznać prawdę. Ruszył przed siebie, lecz nurt rzeki nagle zawirował i przyspieszył. 

Milesz nie zdołał utrzymać równowagi i chociaż był świetnym pływakiem, żywioł nie pozwalał mu 

wydobyć się na powierzchnię. Bogini Odra pochwyciła piękne ciało młodzieńca w swoje ramiona 

i otulając go czule, zabrała w długą podróż... 

       Bor, próbował pomóc Mileszowi, lecz będąc w ciele człowieka podlegał jego ograniczeniom,  

a rzeka wezbrała z wściekłą mocą uniemożliwiając mu działanie. Patrzył z przerażeniem w ciemny 

nurt, jak teraz stanie przed obliczem Tari? Obwiniał się za śmierć Milesza. 

       Młoda bogini zmęczona płaczem po spotkaniu z ojcem, spała tymczasem w domu ukochanego, 

czekając na jego powrót. Po przebudzeniu czuła, że wydarzyło się coś strasznego, lecz starała się 

nie zwracać na to uwagi. W końcu jednak, kiedy Milesz długo się nie zjawiał, użyła swoich mocy, 

by odszukać ukochanego. Przywołała jego obraz i zobaczyła Bora, który z nim rozmawia. Poczuła 

jak słowa jej brata ranią serce wybranka. Aż w końcu ujrzała wzburzoną rzekę, która porywa ciało 

jej najmilszego.    

       Serce Tari rozpadło się na tysiąc kawałków. Popadła w rozpacz tak głęboką, że otaczała ją tylko 

ciemność. Czuła się zdradzona przez jej najbliższych, zraniona, porzucona i wściekła. Jej gniew 

narastał z każdą minutą. Obraz Milesza przegrywającego walkę o życie, jego ból i rozpacz, okrutne 

kłamstwa, którymi został nakarmiony, potęgowały jej cierpienie, wzbudzając pragnienie zemsty. 

Jej życie zostało zniszczone na zawsze. Jeśli ona cierpi, teraz wszyscy będą cierpieć. Wiedziała, jak 

ukarać swojego ojca, by zadać mu najdotkliwszy ból. On i Bor już nigdy jej nie zobaczą. A jego 

ukochane miasto będzie nękać chorobami i nieszczęściami. Pełen nieszczęścia krzyk wydobył się 

z piersi Tari, a niebo nad Raciborzem pociemniało. Przez trzy dni szalała wielka burza, żywioł 

niszczył wszystko na swojej drodze. Lecz dla młodej bogini to był dopiero wstęp. Wyrzucała 

z siebie w wielkiej złości okrutne zaklęcia, niszcząc pola i sady, powodując powodzie i susze,  

zsyłając zarazę na lud raciborski. Jedyne czego pragnęła, to życie u boku Milesza, lecz odebrali jej 

to brutalnie ukochany ojciec i brat. 

       Niedługo potem Tari rozpoznała, że w jej łonie rośnie dziecko. Stworzyła sobie dogodne 

miejsce w leśnej gęstwinie i jakiś czas później powiła potomstwo. Maleńka córeczka przypomniała 

jej o miłości do Milesza i ból Tari po jego stracie złagodniał. Ratibor, który cierpiał razem ze swoim 

ludem, znał i rozumiał również rozpacz swojej córki. Mimo to, nie mógł pozwolić, by wychowała 

dziecko śmiertelnika. Wciąż nie opuszczały go mroczne wizje z przeszłości. Sam siebie próbował 

przekonać, że ból Tari wkrótce przeminie. Najważniejsze, by żaden z bogów nie dowiedział się, że 

jest matką człowieczego dziecka. Co więcej, nie mógł pozwolić, by za cenę własnego życia bogini 

oddała córce swoją nieśmiertelność. Dlatego kiedy Tari zasnęła mocnym snem, Ratibor pod 



postacią wilka zakradł się do jej zakątka i zabrał śpiące maleństwo z jej ramion. Szedł przed las 

niosąc w pysku małe zawiniątko, a jego serce wypełniał smutek. Wiedział, że to co robi, choć 

trudne, jest słusznym rozwiązaniem. 

       Żadne słowa nie zdołają oddać dramatu Tari, która po przebudzeniu odkryła zniknięcie jedynej 

kochanej istoty, która została jej na świecie. Na nic zdały się czary i próby odkrycia, co się stało. 

Ratibor zadbał o to, by zamazać ślady w przestrzeni, by Tari nie mogła poznać prawdy. Bogini 

przeczuwała jednak, kto stoi za pomnożeniem jej nieszczęść, kto odebrał jej ostatnią radość życia. 

Jej wściekłość osiągnęła apogeum. Zsyłała na mieszkańców Raciborza kolejne cierpienia, wojny, 

zarazy, susze, głód i powodzie. Na nic zdały się prośby ludu błagające bogów o litość i opiekę. 

Gniew Tari nie mijał przez wieki, a Ratibor coraz wyraźniej czuł, że chociaż starał się tego uniknąć, 

to i tak stracił córkę, inaczej jednak niż się tego spodziewał. 

       Lata mijały, a raciborzanie nękani kolejnymi klęskami, tracili nadzieję na odmianę swojego 

losu. W połowie XIX wieku wszystkie nieszczęścia nałożyły się na siebie, ludzie głodowali po tym, 

jak nieustający deszcz zniszczył wszystkie uprawy. Zrozpaczone matki nie miały czym karmić 

swoich dzieci, a na domiar złego jedna po drugiej następowały po sobie epidemie cholery, ospy, 

czerwonki i tyfusu. Podupadłe miasto i jego okolice zdawały się bezbronne wobec mrocznych sił 

atakujących ich nieustannie, na nic bowiem były nowe zalecenia, lud chorował, głodował i marniał. 

Zdarzało się, że nie było komu grzebać zmarłych, stosowane lekarstwa łagodziły tylko objawy, 

brakowało medyków, a ci którzy przybywali z pomocą, sami chorowali, często śmiertelnie. 

       Marniała również Tari, z której złość wysysała już resztki energii. Zmęczona bogini planowała 

zamienić się w jedno z drzew, porzucić wieczny żywot, by stać się częścią lasu, w który wrosła 

i tak, spędzając w nim już ponad dwieście lat. Coraz częściej ogarniało ją pragnienie zaznania 

spokoju. Pewnej nocy, po raz pierwszy od swojego tragicznego odejścia, Milesz odwiedził Tari we 

śnie. Nic nie mówił, lecz jego wizyta ukoiła ją i otuliła spokojem. Nie przewidziała, że przyjście 

ukochanego zapowiadało coś czego zupełnie się nie spodziewała. 

       Tego samego dnia, kiedy noc spowiła miasto, bogini usłyszała jak ktoś zbliża się do jej zakątka. 

Od wieków z nikim nie rozmawiała, czasem jedynie beznamiętnym spojrzeniem obserwowała ludzi 

z oddali. Nigdy wcześniej nikt też nie zapuścił się w największą i najdzikszą gęstwinę, którą 

wybrała na swój dom. Tymczasem teraz, w dodatku nocą, ktoś nadchodził. Zaskoczona bogini 

czekała co się wydarzy. Wtedy, zza ściany zdrewniałych plączy wyłoniła się kobieta. W jednej ręce 

niosła niewielką lampkę, w drugiej – wiklinowy kosz. Biedne, lecz schludne ubranie okrywało 

wątłe ciało. Widok ten sprawił, że w bogini coś zaczęło pękać. Zawsze kochała ludzi, teraz zaś, po 

tak długiej przerwie, ktoś ją odnalazł, ktoś – choćby to było przypadkiem, zbliżył się do niej. Przez 

setki lat zaślepiona bólem nie dostrzegała tak wielu innych spraw. 

       Kobieta przystanęła, jej wzrok padł na potężne drzewo, wokół którego rozciągał się gruby 



dywan z mchu. Była pewna, że to miejsce, które ją przywołało do siebie. W skupieniu zaczęła 

wydobywać z kosza skarby – z niewielkich kolorowych kamieni ułożyła spiralę, otoczyła ją 

kwiatami, liśćmi i dużymi kolorowymi piórami. Pod spodem położyła kilka drobnych amuletów  

i niewielką fiolkę wypełnioną przezroczystym płynem. Na koniec wyjęła kadzidełko z lawendy, 

kiedy zbliżyła je do płomienia, intensywny zapach zaczął roznosić się wokół. Kobieta zaś odezwała 

się słowami: Matko nasza, kochana Tari, usłysz mój głos, wysłuchaj prośby. Serce moje wychodzi 

naprzeciw sercu Twemu. Pomnóż swoją siłą, moc zaklęcia mojego! 

       Na te słowa, wzruszona Tari, zaczęła zbliżać się do kobiety. Po tylu nieszczęściach, które 

zesłała na ten lud, ktoś zwraca się do niej takimi słowami? Kiedy stanęła tuż przy nieznajomej, ta 

nagle zwróciła się w stronę bogini z zaskoczenia odskakując w tył. Tari nie rozumiała co się dzieje, 

ta kobieta ją widzi, choć przecież nie przybrała ludzkiej postaci! Przez dłuższą chwilę patrzyły na 

siebie, obie równie zdumione swoją obecnością. Blask pięknej bogini zachwycił kobietę, która 

przybyła, by odprawić magiczne rytuały dla ratowania życia jej chorego dziecka. A teraz, tak 

niespodziewanie, stoi przed obliczem Tari. Bogini chciała wiedzieć, jak to możliwe, że jest 

widoczna dla nieznajomej. 

       –   Jestem czarownicą, córką czarownicy i wnuczką czarownicy. Od ponad dziesięciu pokoleń 

w naszej linii pierworodne dziecię to zawsze dziewczynka. W sekrecie przed światem 

przekazujemy sobie tę wiedzę i rozwijamy zdolności. - odparła kobieta ze spokojem. I wtedy Tari, 

do której w jednej chwili dotarła cała prawda, podeszła do kobiety zbliżając dłoń do jej serca. 

       Blask bogini rósł i rozjaśniał las, aż olśnił całą okolicę, po czym wrócił do swych normalnych 

rozmiarów. Tari przybrała ciało i objęła kobietę niedowierzającą temu co się właśnie wydarzyło. 

Obie zobaczyły bowiem to, co dotąd było przed nimi zakryte: losy Tasari i Ratibora, śmierć bogini 

i jej dar dla ukochanych, srebrzystą noc poznania Milesza, przerażenie ojca, który pragnął uratować 

córkę przed zemstą bogów, tragedię młodzieńca i rozpacz Tari, aż w końcu Ratibora pod postacią 

wilka, odrywającego noworodka od piersi matki. Bogini w końcu poznała prawdę o wydarzeniach 

sprzed wieków. Ratibor pozostawił jej dziecko przy drzwiach domu zamieszkiwanego przez 

małżonków, od lat starających się o potomka. Teraz ich prośby zostały wysłuchane, los uśmiechnął 

się do nich, a oni obdarzyli córkę czułą miłością. 

       Bor zaś doglądał regularnie, czy dziecku niczego nie brakuje. I tak, do domu razem  

z maleństwem, przybyła pomyślność i obfitość, bóg dbał bowiem o dziecko swojej siostry 

z wielkim poświęceniem. Kiedy dziewczynka podrosła, w tajemnicy przed przybranymi rodzicami, 

nie zdradzając jednak swej tożsamości, uczył ją wykorzystywać jej naturalne, wrodzone zdolności.  

I tak przez pokolenia, aż do teraz, kiedy oto stanęły naprzeciw siebie piękna Tari i jej potomkini. 

       Wielkie wzruszenie i miłość połączyły obie kobiety. Bogini czuła się, jakby odzyskała swoje 

dziecko. Radość wypełniała jej istnienie, rozpuszczając cały ból, który nosiła w sobie od straty 



Milesza. Zrozumiała już, że jego wizyta we śnie była zapowiedzią tej chwili, jej ponownych 

narodzin. Po chwili jednak kobieta, która nosiła imię Teresa, spoważniała. Choć wiedziała, że 

spotkanie to odmieni jej życie, przybyła tu, by ocalić swoje dziecko przed zarazą, która panowała w 

całym regionie i zbierała wiele, zbyt wiele ofiar. Życie mieszkańców Raciborza było niekończącą 

się udręką. Dzieci płakały z bólu, a rodzice z bezsilności odbierali sobie życie. Nie było rodziny, 

która nie ucierpiała wskutek nawracających chorób i nędzy. A to nie były jedyne tylko ich 

zmartwienia. Mężczyzn powoływano do wojska, z którego wielu nie wracało. Na ludność 

narzucano coraz większe podatki. Nie jeden raz zdarzało się, że ludzie na ulicach walczyli 

o żywność, dochodziło do rabunków na magazyny z warzywami czy zbożem. Łupem padało 

również bydło i drób. Piękne miasto, które przed paroma jeszcze wiekami rozkwitało, dziś było 

pogrążone w beznadziei, smutku i żałobie. 

       Tari, której spotkanie z Teresą odmieniło serce, wiedziała, że tylko ona może cofnąć zaklęcia. 

Nie czekając ani chwili, wzbudziła w sobie najgłębsze pokłady współczucia, miłości i życzliwości, 

kolejny raz tej nocy, jej blask powiększał się tak, że w końcu objął całą okolicę. Ludzie zrywali się 

ze snu, nie wiedząc co myśleć o tej dziwnej jasności. Zaklęcia i złorzeczenia rozpuszczały się w 

świetle złotych promieni miłości Tari. Chorzy czuli się lepiej, starcy ożywiali się, w sercach ludzi 

narodziła się nadzieja na lepsze czasy. Kiedy cała przestrzeń została oczyszczona i napełniona 

dobrem, bogini zwróciła się do Teresy. 

       –   Dzięki Twojej odwadze i miłości do swego dziecka, przebyłaś ciemny, niebezpieczny las, 

narażając swoje życie. Lecz siła, która Cię tu przywiodła nie zna strachu. Dzięki niej moje serce 

przebudziło się z koszmarnego uśpienia i głębokiej rozpaczy. Twoja miłość wzbudziła moją. Wiedz, 

że jej mocą Twoja córka już wraca do zdrowia. – Tari spojrzała Teresie głęboko w oczy, piękne, 

ciemne oczy Milesza. Teraz wiedziała, że żył w krwi swoich potomków. Ich miłość dała początek 

linii mądrych i wspaniałych kobiet. Jeszcze parę godzin spędziły na wspólnej rozmowie. Tuż przed 

świtem Teresa wróciła do domu. Kroki skierowała od razu w stronę śpiącej córeczki. Wzięła ją 

w ramiona i zasnęła spokojnie. 

       Czas udręki Tari minął, od tej pory, tak jak kiedyś, opiekowała się swoim miastem. Wróciła do 

ojca i brata, którzy prosili, by wybaczyła im zło, które jej wyrządzili. Bogini z miłością i wielkim 

utęsknieniem padła im w ramiona. 

*** 

       Sara zamknęła księgę i spojrzała na ciocię z pytającym wyrazem twarzy. Magdalena 

uśmiechnęła się ciepło i odparła: 

       –   Zaufaj temu, co mówi Ci serce, moja droga, nie potrzebujesz potwierdzeń z zewnątrz.   

A teraz już, zbieramy się, każda w swoją stronę. Nic wcześniej nie mówiłam, ale... zakochałam się 

i wyjeżdżamy z Heniem. Mieszkanie, cóż... możesz z niego korzystać, jeśli zechcesz. Wszystkiego 



magicznego z okazji urodzin! - Magdalena przytuliła Sarę, cmoknęła ją w policzki, po czym 

chwyciła w dłonie zgrabną walizkę i z uśmiechem na twarzy wyszła z mieszkania... 


