
Godło: Miazga 

Przeklęta 

 Balansując na granicy przytomności, Agnieszka rozpaczliwie próbowała pozostać w 

mroku otulającym umysł. Pozwolić wrócić świadomości to wystawić się na nowe męczarnie. 

Jednak kat nie odpuszczał. Zimna woda, którą chlusnął jej w twarz, nie pozwoliła dłużej kryć 

się w bezpiecznej ciemności. Jęknąwszy, uchyliła powieki. Kamienne ściany sali tortur 

rozświetlało chybotliwe światło pochodni. Rozejrzała się po ciasnym podziemiu 

wypełnionym wymyślnymi konstrukcjami z drewna i metalu. Zaraz jednak ból oślepił ją i 

miłosiernie odebrał zmysły. 

 Zwierzęce wycie rozdarło ciszę katowni i odbite od ścian, wróciło do krępego, 

spoconego mężczyzny z mocą wszystkich tych, których dręczył do tej pory. Jan, rzadko 

nazywany tym imieniem, wykonywał swój fach od tylu lat, że nie zrobiło to na nim wrażenia. 

Wcześniej pomagał dziadkowi, potem ojcu. Wiedział, że wszystko musi przebiegać utartym 

torem. Najpierw każdy ze skazańców głośno upierał się przy swej niewinności, potem 

skamlał o litość, by na koniec przyznać się do strasznych rzeczy. Dlatego też raciborski kat na 

swój użytek, w ogniu płonącym na palenisku służącym do rozgrzewania narzędzi, ukuł teorię, 

że jest wybawicielem. Dzięki niemu najbardziej plugawi z plugawych dostępują 

rozgrzeszenia i oczyszczenia. A jak wiadomo cierpienia tu na ziemi nie mogą się równać z 

ogniem piekielnym. Uważał się więc Jan za bramę do lepszego życia po śmierci, a czasem za 

tego, od którego woli zależało, czy złoczyńca będzie cierpiał katusze i odkupi swe winy, czy 

też umrze szybko z bagażem, który uniemożliwi mu przekroczenie progów nieba. 

 Tym razem odrywał kawałkami skórę z młodej dziewki, która nie mogła być 

niewinną, kryjąc pod koszulą tak jasne i kuszące ciało. Razem z kilkoma innymi kobietami 

wtrącono ją do więzienia z powodu czarów. Pozostałe czekały na egzekucję, przyznawszy się 

do obcowania z diabłami, latania na miotłach i szkodzenia ludziom. Pomógł im w tym strach 

przed wyrwaniem piersi. No i rozgrzane szczypce, które kąsały ciało, wyszarpując z niego 

krwawe ochłapy. Robota czysta, bo przypalone żelazem tkanki nie krwawiły, choć swąd 

spalenizny roznosił się razem z krzykami poza mury baszty więziennej.  

 Tylko ta najmłodsza, najładniejsza wciąż wolała cierpieć niż się przyznać. Jan musiał 

wykorzystać całą wiedzę i kunszt w takim ujawnianiu kolejnych słabości ludzkiego ciała, by 

zbyt szybko nie uszło z niego życie. Nie mogła przecież umrzeć, nie dostąpiwszy 

rozgrzeszenia na ziemi z rąk jego świątobliwości, tutejszego proboszcza.  

 Kat otarł pot z czoła i ponownie zanurzył szczypce w czerwonych węglach, czekając, 

aż dziewczyna odzyska przytomność. Przysiadł na pieńku służącym do odcinania członków. 



Przyglądał się chwilę poznaczonemu cierpieniem, brudnemu ciału rozpiętemu na deskach i 

unieruchomionemu pasami. Jeszcze kilka dni temu stanowiło przedmiot pożądania. 

Dziewczyna była tak piękna, że grzech było patrzeć, gdy doprowadzono ją wprost z rynku, a 

potem zerwano z niej ubranie, pozostawiając w samej koszuli. Mówili, że zwykła córka 

masarza, ale kat wiedział, że diabeł czai się wszędzie.  

 Teraz ręce miała nienaturalnie powyginane, u jednej dłoni brakowało dwóch palców, a 

poszarpana skóra jątrzyła się i czarniała w miejscach, z których dało się wyrwać kawał ciała 

bez uszkadzania ważniejszych organów i naczyń. Kat przetarł twarz i postanowił sięgnąć po 

skuteczniejszy w walce ze złem oręż. Wyjął ze stojaka szpikulec. Potem polał twarz 

dziewczyny wodą, a kiedy poruszyła się, odczekał chwilę, aż powróci jej świadomość tego, 

gdzie jest i dlaczego. Wtedy dopiero nachylił się nad nią i wyszeptał: 

 – Moja twarz będzie ostatnią, którą zobaczysz, jeśli nie wyznasz swych win. 

 – Nie jestem czarownicą – wycharczała. 

 Kat westchnął tylko i splunął za siebie. Krzyk Agnieszki niósł się korytarzami w górę 

i w górę. Przez kolejne piętra baszty, w stronę zasnutego ołowiem chmur nocnego 

wrześniowego nieba, które pozostało głuche i zimne. 

 

 Michał zerwał się z posłania. Wydawało mu się, że ją słyszał. Że go wołała. Ale to 

niemożliwe. Agnieszkę trzymali po drugiej stronie miasta w baszcie będącej jednocześnie 

więzieniem i częścią fortyfikacji. On mieszkał tu, gdzie większość rzemieślników, wśród 

ciasnych uliczek biegnących symetrycznie między drewnianymi i ceglanymi ścianami domów 

w stronę bram. Usiadł na prostym, drewnianym łóżku i ukrył twarz w dłoniach. Prosił ją, 

błagał, by przyznała się do rzucania uroków, byle tylko nie cierpiała. Choć nie pierwszy raz 

oskarżano kogoś o kontakty z diabłem, nigdy nie schwytano i nie osadzono tylu kobiet naraz. 

Chodziły słuchy, że wszystkie się przyznały. Poza jedną. Wiedział, że to ona. Miała być jego 

żoną.  

 Wypatrzył ją w jatkach. Pomagała ojcu, który był masarzem. Zwracała uwagę 

niepospolitą urodą, ale i uśmiechem rozdawanym szczodrze klientom oblegającym drewnianą 

ławę z piętrzącymi się na niej wyrobami. Zwinna i delikatna, furkocząc ciemną spódnicą, 

kręciła się wokół kramu. Podszedł urzeczony spojrzeniem błękitnych oczu, które na chwilę 

spoczęły na nim w zgiełku nawołujących kupców. 

 – Czego to pan życzy? – zagadnęła, gdy, nie wiedząc jak i kiedy, przeszedł między 

nawołującymi się mieszczanami w strojnych ubiorach, bezpańskimi dziećmi kręcącymi się 

wokół kramów, z których czasem spadał jakiś ochłap, chłopami przybywającymi do miasta na 



targ. Stanął obok drewnianego zadaszenia i patrzył obojętnie po krwistych, rozłożonych przed 

nim kawałach mięsa.  

 – Całusa od panienki. – Nachylił się w jej stronę z uśmiechem, który przewrócił w 

głowie nie jednej dziewce w Raciborzu. A i te zamężne spoglądały na potężnego syna kowala 

z nie zawsze ukrywanym zainteresowaniem. 

 Piękność, widać przyzwyczajona do zaczepek takich jak on, roześmiała się w głos. 

Potem zbliżyła twarz do jego twarzy i wyszeptała: 

 – Zjeżdżaj stąd, zanim tatko cię dorwą i porachują kości tasakiem. 

 Michał najpierw zaniemówił, kiedy rzuciła na deski trzymany w różowych dłoniach 

ochłap, a potem zaśmiał się serdecznie. Dziewczyna tymczasem zwróciła się do stojącej za 

nim wystrojonej mieszczki: 

 – Co dla pani? 

 Od tamtego czasu minęło może sześć niedziel. Nie próżnował. Rozmawiał z jej ojcem, 

który niechętnie widział kowala w roli zięcia. Ostatecznie jednak pozwalał młodym na 

schadzki, dowiadując się uprzednio, że chłopak terminuje u ojca i po nim przejmie kuźnię. 

Zawczasu jednak ostrzegł, że dziewczyna ma duże powodzenie, co wcale Michała nie 

dziwiło. Nie raz widział zazdrosne spojrzenia kobiet i łakome oczy mężczyzn wpatrzone w 

krągły biust ukochanej. I miał ochotę bić, zabić, rozszarpać, uderzać młotem gdzie bądź. 

Tylko myśl, że Agnieszka zdaje się nie dostrzegać własnej urody, a tym bardziej tych 

spojrzeń, chłodziła nieco jego rozpaloną głowę. Nade wszystko jednak Michał przekonywał 

Agnieszkę, by choć odrobinę była mu przychylna. Jak dotąd żadna nie opierała mu się tak 

długo, co dumna córka masarza. 

 – Aguś – łasił się do niej jak pies, gdy z podniesioną głową kroczyła wąską uliczką w 

stronę rynku – wiesz, że jużeś moja. Że ojciec się nie sprzeciwia. 

 Uśmiechnęła się tylko, aż w policzkach pokazały się niewielkie dołeczki. Miarowe 

stukanie trzewików o kamienie zdawało się być szyderczym śmiechem z jego nieudolnych 

zalotów. Wreszcie, nie spojrzawszy nawet w jego stronę, rzuciła przez ramię: 

 – Nie jestem niczyja. Na pewno nie twoja. – Nie zatrzymując się, poprawiła ciemny 

lok wymykający się spod czepka. Aż schwycił ją mocno, pociągnął za resztki drewnianej 

konstrukcji pozostałej po licznych przebudowach kamienic i przyparł do wnęki w ceglanym 

murze. Pisnęła cicho i wtuliła się w jego ramiona. Czując ją przy sobie, zapomniał, czego 

chciał, czego dopominało się ciało. W głowie mu wirowało od bliskości, którą się upajał. 

 – Będziesz moją. Tylko śmierć może mnie z tobą rozdzielić – wyszeptał w rozchylone 

usta dziewczyny.  



 Pijani radością kochanków nie widzieli czujnych oczu obserwujących ich zza krat i nie 

słyszeli posępnego wycia psa, które rozdarło poranny spokój miasta. 

 Słyszała je Anna. Żona kupca, z twarzą bladą jak sztywne koronki ozdabiające jej 

strojną suknię, stała w oknie kamienicy, bezwiednie ściskając w garści białą chusteczkę i 

patrząc, jak dłoń Michała wędruje po sznurowanym staniku, a potem zsuwa się i ginie w 

fałdach prostej wierzchniej sukni tej dziewki. Widziała błogość na twarzy dziewczyny tak 

pięknej, że jej uroda mogła być tylko dziełem szatana. I jak dziewka szatana odchylała teraz 

głowę, wystawiając jasną szyję na promienie wrześniowego słońca. Złość, niedowierzanie i 

zazdrość zagłuszały dźwięki dochodzące z bogatego, kupieckiego domu, w którym Anna 

mieszkała wraz z mężem.  

 Niewiele starsza od tej dziewczyny, wydana za starego kupca, zamknięta na zawsze w 

złotej klatce, cierpiała w milczeniu. Do dnia, w którym zobaczyła go na rynku. A właściwie 

usłyszała śmiech. Serdeczny, beztroski, wybijający się ponad gwar miasta. Obróciła się i 

przysłoniła oczy dłonią. Słońce pieściło jego jasne włosy. Podeszła jak zahipnotyzowana do 

jatki, udając, że chce coś kupić. Stała i słuchała spokojnego, głębokiego głosu, patrzyła, jak 

spracowanymi dłońmi poprawia złote włosy. Przypomniała sobie teraz dziewczynę z jatki, z 

którą rozmawiał. Zapatrzona w chłopaka, wtedy nie zwróciła na nią uwagi. 

 Anna dowiedziała się z pomocą zaufanej służącej, kim jest i gdzie mieszka jasnowłosy 

mężczyzna. Zleciła mu zrobienie okuć do furt i krat okiennych w kamienicy. Wykonał 

zamówienie, które oglądała, gładząc każdy misternie wykonany detal, każdy ozdobny liść. 

Gdy kowal przyszedł do jej domu, wysłała służącą po pieniądze, by zyskać choć chwilę sam 

na sam. Nie protestował, gdy oprócz ustalonej zapłaty dostał jej miłość. Kiedy wyrwał się z 

objęć Anny, nie chciał słyszeć o następnym spotkaniu. A resztę zmówienia dostarczył jakiś 

chłopak. Teraz wiedziała, dlaczego została odtrącona. Chusteczka upadła pod stopy Anny, 

gdy zacisnęła palce na kracie, patrząc, jak dziewczyna w bramie objęła głowę kowala i do 

niego przylgnęła. 

 – Czarownica – wysyczała Anna. 

 Dziewczyna służebna, którą wezwała, zanim stała się mimowolnym świadkiem sceny 

w zaułku, stanęła za jej plecami. 

 – Pani mnie wzywała. 

 Wciąż obserwując parę za oknem, Anna z myśli tonących w morzu targających nią 

emocji wyłowiła tę jedną. Zniszczy tę dziewuchę. 

– Każ wezwać medyka. – Nie odrywała wzroku od pary idącej teraz ulicą w stronę rynku. 

Tacy szczęśliwi, roześmiani weszli na rozświetlony porannym słońcem rynek z wolna 



zapełniający się ludźmi. Ona rzuciła na niego czar. Jak inaczej wytłumaczyć, że choć Anna 

oddała mu siebie, wolał tę bladą, biuściastą dziewuchę. 

 – Na co czekasz? Biegiem. 

 Zanim dziewczyna wróciła z lekarzem, żona kupca miała gotowy plan. Uroda tej 

małej stanie się jej przekleństwem. 

 

 Najpierw pojawiły się plotki - wysłanniczki nienawiści wyprzedzające każdą tragedię, 

że w mieście pod postacią pięknych dziewcząt zamieszkały czarownice. Gawiedź bawiła się 

powtarzaniem sobie z ust do ust sensacji. Nawet kuglarze podchwycili temat i wystawili 

krótkie przedstawienie o kuszeniu niewinnych chłopów przez wyuzdane wysłanniczki 

szatana. Ledwie tydzień później w biały dzień na rynku schwytano czarownicę. Ponoć pod 

wpływem jej uroku żona bogatego kupca zapadła na ciężką chorobę, której medycy nie mogli 

inaczej wytłumaczyć niż przez umyślnie rzucony urok. Poszkodowana mieszczka wskazała na 

Agnieszkę jako tę, która źle na nią patrzyła na targu i sprzedała zatrute mięso. Jak pod 

przysięgą zeznała pokrzywdzona, dziewczyna miała ją namawiać, by przeszła na służbę 

diabła, jako że szatan lubuje się w kobietach pięknych. A ponoć ich urodę jeszcze poprawia, 

by tym łatwiej ich łupem padali nieświadomi i pazerni na wdzięki niewiast mężczyźni.  

 

 Michał spocony i usmarowany sadzą uderzał młotem w płat metalu, nadając mu 

kształt liścia, kiedy do kuźni wparował jego młodszy brat. 

 – Czarownice łapać będą! Czarownice! – darł się od progu. 

 – Co ty gadasz? – Michał przerwał pracę i otarł pot z czoła, rozsmarowując po nim 

kolejną warstwę sadzy. 

 – Mówię ci. Podobno diabeł wysłał do miasta dziesięć urodziwych dziewek. Jedną 

zabrali już na przesłuchania. Kata zawezwali… 

 – Skąd wiesz? – Michał przerwał bratu. 

 – Widziałem, jak ją z jatek wywlekli. 

 Młot uderzył głucho o ziemię, gdy ręka młodego kowala opadła bezwiednie. 

 – Agnieszka – wyszeptał, ruszając w stronę rynku.  

 Biegł w rozchełstanej koszuli najpierw wyłożonymi drewnem ulicami biedniejszych 

dzielnic, aż dotarł do tych brukowanych, bogatszych. Nie zwracał uwagi na bezpańskie psy i 

fetor ścieków rozgrzanych wyjątkowo ciepłym dniem. Im bardziej zbliżał się do placu, tym 

więcej ludzi mijał i wyraźniej słyszał gwar miasta. Minął klasztor dominikanów z niedawno 

odbudowanym kościołem, który płonął w słońcu czerwienią świeżych cegieł i zderzył się z 



tłumem ludzi. Z trudem przepychał się przez gawiedź chcącą obejrzeć z bliska prawdziwą 

czarownicę. Szaro – brązowa masa ludzka, falująca w rytmie kroków nie ustępowała pod jego 

ramionami. Odurzony ostrym zapachem podniecenia i ludzkich wydzielin z trudem dotarł do 

dziewczyny prowadzonej przez strażników. Chwycił jednego z nich za rękaw koszuli. 

  – Dokąd ją zabieracie? 

 Barczysty strażnik spojrzał przed siebie tępym wzrokiem. 

 – Do więzienia. Jutro będzie przesłuchiwana. 

 Agnieszka patrzyła na niego bez słowa. Ręce miała skrępowane na plecach sznurem, 

więc nie mogła swoim zwyczajem poprawić włosów, które wymknęły się spod czepka i 

tańczyły po bladej twarzy, wokół rozszerzonych strachem źrenic. 

 – Przecie nic nie zrobiła. 

 Strażnik roześmiał się. 

 – Czary rzucała. – To mówiąc, szturchnął dziewczynę w plecy i popchnął w kierunku 

więziennej baszty. 

 – Zostawcie ją! – Michał szarpnął ponownie rękaw strażnika, wciąż patrząc w 

przerażone oczy dziewczyny. 

 – Odejdź, młokosie. – Mężczyzna odepchnął go z taką siłą, że chłopak zatoczył się, 

wpadając w tłum, który troskliwie go objął gorącem oddechów i chłodem rąk. 

 – Patrzcie. Na niego też czary rzuciła – odezwał się ktoś z tyłu. 

 – Widać tak chce ratować skórę. Miesza w głowach chłopom – dodał głos z boku.  

 – Jaka dumna, dziwka szatana. – Jakaś niska kobieta bez zębów splunęła w stronę 

dziewczyny. 

 Odpowiedział jej złowrogi pomruk, który wydobył się z tłumu, by rozdzielić się na 

wiele gardeł i przerodzić w kakofonię oszczerstw. Gdzieś zapłakało dziecko. 

 Michał odbił się od ściany ludzi i szarpnął po raz trzeci strażnika, a kiedy ten zwrócił 

się w jego stronę, uderzył z całej siły tę znudzoną, nieczułą twarz. Chwycił Agnieszkę za 

ramię i próbował odciągnąć od drugiego strażnika, ale tłum przy wtórze okrzyków i wyzwisk 

wchłonął go, a potem przepchnął w stronę ulicy, z której przyszedł. Krzyczał jej imię i szarpał 

się, póki nie stracił z oczu bladej twarzy. W uszach wciąż miał jej krzyk: 

 – Zostawcie go! 

 Rozszalała gawiedź jednak nie chciała krwi chłopaka. Pragnęła widowiska, cierpienia, 

zemsty za to, że Bóg tak nierówno dzieli. Jednym dając urodę, mądrość i bogactwo, innym 

tylko ciężką pracę. Michał stał na środku opustoszałego placu. Dyszał ciężko, gdy myśli jedna 

po drugiej galopowały przez głowę. Rozbije mury, porwie ją, uwolni, zabije wszystkich, 



zniszczy to zawistne miasto, ucieknie. Oszalały z rozpaczy nie chciał słuchać rozsądku, który 

podpowiadał, że nie ma szans, by ją wyrwać z koszmaru. Nie z urzędnikami i sądem 

przyjdzie mu walczyć, ale z zabobonem. Z ludzką zazdrością i ślepą nienawiścią, której nie 

sposób chwycić za gardło silnymi dłońmi, nie sposób zmusić do pokory, nie sposób 

przestraszyć. Łzy paliły mu powieki jak żar paleniska. 

 – Nie pomożesz jej, synu. – Ojcowska dłoń spoczywająca na jego ramieniu wlała w 

niego odrobinę spokoju. – Nie w ten sposób. 

 Patrzył na muskularną sylwetkę starego kowala, którego dawno przerósł. Syn górował 

nad ojcem wzrostem i siłą, ale nie miał w sobie ojcowskiego spokoju i pogodzenia ze 

światem, które wzięło się z ciężkiej pracy, samotności spowodowanej przedwczesną śmiercią 

żony i siły charakteru wykutego w ogniu kuźni. 

 – Oni ją… – Chłopak zakrztusił się od płaczu. – Muszę ją ratować. – Zaciskał pięści, 

jakby w ten sposób mógł powstrzymać rozpacz, która zamazywała pole widzenia, odbierała 

zmysły i tamowała oddech. 

 Ojciec stał obok niego z tym smutnym uśmiechem, jaki mają zwyczaj pokazywać 

światu ci, których los nauczył, że nie można z nim walczyć z pomocą siły ramion, a 

wyłącznie sprytem lub pieniądzem, a najlepiej jednym i drugim. I choć plan wykupienia 

dziewczyny wydawał się jedynym słusznym, nie przyniósł wolności Agnieszce. Oskarżająca 

ją o czary żona kupca domagała się surowej kary, a mieszkańcy miasta znudzeni trwającymi 

od kilku dni przesłuchaniami, zaczęli wokół siebie szukać objawów szatańskich praktyk. Od 

zepsutej partii sera, po złamaną po pijanemu nogę, od utraty zębów, po nieudany mebel.  

 Tak łatwo człowiekowi znaleźć przyczynę własnych niepowodzeń wynikających z 

niedopatrzeń i lenistwa w tym co zewnętrzne. Jaką ulgę i spokój ducha przynosi wypchnięcie 

z siebie odpowiedzialności za to, że czegoś się nie zrobiło, nie dopilnowało. A skoro to nie 

człowiek sam działa na własną szkodę, to musi jakiejś sile nieczystej zależeć na jego upadku. 

Zazdrość, patronka i matka wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych, pokrzywdzonych, 

odrzuconych, brzydkich i głupich, jak troskliwa matka daje miliony powodów, by złożyć 

winę za własną niedoskonałość na karb innych. Sama umywa ręce i patrzy z boku na 

cierpienie, którego jest źródłem i przyczyną. 

 Choć Agnieszka nie chciała wskazać wspólniczek diabelskich orgii, które rzekomo 

miały się odbywać co czwartek i sobotę na wzgórzu w Grabówce, to wkrótce pojawiły się 

nowe oskarżone, na które zrzucano wszelkie winy. Zaś kat, piekąc je żywcem na ogniu i 

szarpiąc szczypcami, wymógł bez trudu zeznania pozwalające sądowi wydać wyroki 

skazujące na śmierć, która nie tylko miała stać się dla nich odkupieniem i wybawieniem z rąk 



kata, ale też mogła przyczynić się do oszczędności, bo utrzymanie dziesięciu więźniarek 

kosztowało kasę miejską niebagatelne sumy. Wszystkie kobiety posiadały jedną cechę 

wspólną, która miała je wyróżniać spośród innych mieszczek i być wyłącznie zasługą szatana 

- niepospolitą urodę. Ponoć w czasie przesłuchań brzydły, bo diabeł pozbawiał je cielesnego 

powabu, skoro przestały mu być przydatne. 

  

 Każdej nocy, stojąc pod więzienną basztą, Michał błagał ukochaną: 

  – Najdroższa, przyznaj się. Ratuj siebie. 

 Nie czuł ani jesiennego zimna, które dawało się już we znaki, ani strachu przed 

strażnikami. Tulił rozpalone czoło do cegieł baszty i czekał, aż odpowie mu z dnia na dzień 

coraz słabszy ukochany głos. Nie wierzył, że przyznanie może uchronić ją od zguby. Nie 

mówiła o swych ranach, ale cierpiała. Czuł to każdym kawałkiem duszy. Niechby choć 

śmierć miała lekką i szybką. Choć wszystko na tę myśl buntowało się w nim i kazało uderzać 

pięścią w nieczuły mur więzienia, aż z dłoni płynęła krew. 

 – Nie mogę. – Suchy kaszel uniemożliwił jej mówienie. – Nie jestem czarownicą. 

Michale, ja i tak zginę. Nie będę brać udziału w tym szaleństwie. 

 – Co ci zrobili? – spytał, gdy jęknęła. 

 – Nic, to nie boli. – Głos miała łagodny, jakby nie z tego świata. Zmęczony i 

spokojny. 

 – Nie musisz cierpieć. Oni chwytają każdą, którą wskaże zazdrosna sąsiadka, czy 

odrzucony konkurent. – Łzy paliły mu skórę bardziej niż rozpalone żelazo. – Dziewki w 

mieście smolą sobie twarze, wybijają zęby ze strachu przed oskarżeniem i sądem. Nikt nie 

jest bezpieczny. Wczoraj służąca wskazała swą panią, żonę kupca. Jutro będzie 

przesłuchiwana, choć to ona rzuciła podejrzenie na ciebie. Oby cierpiała jako i ty. – 

Nasłuchiwał chwilę. – Aguś… Jesteś? 

 – Musisz wyzbyć się nienawiści, najdroższy. Ona jest jak bestia, która niszczy 

wszystko, co stanie na jej drodze. Zobacz, pożera nawet tę, która ją uwolniła. – Słaby głos 

dziewczyny dobiegający z ciemności rwał się i momentami cichł. – Nie pozwól, żeby 

zniszczyła ciebie, żeby odebrała ci to, co w tobie kochałam. Mnie już nic nie pomoże, nawet 

cierpienie tej kobiety.  

 – Aguś, przyznaj się. 

 – Odejdź, proszę. – Wyszeptała dziewczyna. 

 Usłyszał cichy jęk, którego nie mogły stłumić grube mury. 



 – Przyznaj się. Pojedziesz na plac. Wtedy cię uwolnię. Uciekniemy razem. 

Zobaczysz… 

 Odpowiedział mu cichy śmiech, który zaraz rozpłynął się w szlochu. 

 – Ja już niczego nie zobaczę, ukochany. 

 Dłoń młodego kowala uderzyła w mur, aż posypał się z niego pył. Bił na oślep, póki 

starczyło mu sił, póki noc, przyjaciółka kochanków, zdrajców i cierpiących, nie utuliła 

bezsilnej rozpaczy. 

 

 Dwudziesty trzeci września tysiąc sześćset sześćdziesiątego siódmego roku 

zapamiętano jako wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień. Na rozległym placu w pobliżu 

kościoła, przy drodze z Raciborza do Opawy zgromadzili się nie tylko mieszkańcy miasta, ale 

też okolicznych wsi. Z powodu egzekucji czarownic, chłopi mieli dzień wolny od prac, by 

mogli uczestniczyć w niecodziennym widowisku. Tłum zbierał się od rana wokół miejsca, na 

którym ustawiono drewniane podwyższenie z potężnym pieńkiem i mający zapłonąć 

niebawem stos. Wśród zgiełku, śmiechów i żartów wyczekiwano przybycia skazanych, 

urzędników oraz kata. Jedni po dalekiej drodze odpoczywali, inni się posilali. Wywiązały się 

dyskusje o sprawiedliwości boskiej, drobne awanturki i wielkie spory. Młodzi wykorzystali 

okazję, by poflirtować z rówieśnikami. Wreszcie ktoś dojrzał zbliżający się od miasta orszak. 

Tłum zafalował jak jeden organizm, z westchnieniem obrócił się w stronę drogi i czekał w 

napięciu dziesiątek ciał, w czujności oczu skierowanych w jeden punkt. 

 Agnieszka podniosła głowę, by lepiej czuć na twarzy podmuchy ciepłego, pachnącego 

polami wiatru. Przez ostatnie dni towarzyszył jej tylko fetor stęchłych podziemi, spalenizny i 

własnych wydzielin, dlatego teraz oddychała pełną piersią. Wóz, na którym ją wieziono z 

innymi skazanymi, nerwowo podrygiwał na drodze. Leżała spokojnie na wiązce słomy, choć 

umęczone ciało było już tylko bólem. Pozostałe kobiety złorzeczyły, płakały i rozpaczliwie 

szarpały więzy, które przytrzymywały je na miejscu. 

 Agnieszka nie mogła zobaczyć, że Anna również zachowuje spokój. Mimo że brudna, 

cuchnąca koszula, którą miała na sobie, drażniła poparzone ciało, siedziała wyprostowana, z 

zaciśniętymi ustami. Omijała wzrokiem tę, której zazdrościła nie urody, ale wolności i miłości 

kowala. Jednak gdzieś w środku czuła mściwą satysfakcję, że leżąca u jej stóp dziewczyna 

musiała cierpieć bardziej. Ze słomą w potarganych włosach, z połamanymi kończynami, 

pokaleczona, poparzona, pozbawiona oczu nie przypominała tej zuchwałej dziewuchy z 

zaułka. Tak bardzo Anna jej nienawidziła. Tej, która ściągnęła na nią zgubę. Tym bardziej że 

młody kowal, który teraz szedł obok wozu jak pies, kiedy wywlekli dziewuchę z baszty 



więziennej, przestał atakować strażników dopiero, gdy został uderzeniem w głowę 

pozbawiony przytomności. Odzyskawszy ją, uspokoił się na tyle, że pozwolono mu 

towarzyszyć kobietom na miejsce kaźni. 

 Orszak dotarł do miejsca przeznaczenia, torując sobie drogę wśród rozkrzyczanych 

ludzi. Kat zajął miejsce przy potężnym pniu, obok którego ustawił topór. Przed nim stanęli 

ferujący wyroki przedstawiciele mieszczan ubrani w najlepsze płaszcze pyszniące się 

głębokim szkarłatem drogich tkanin. Kiedy z należną powagą odczytano wyrok, na placu 

zapadła cisza. Gdzieś nad głowami ludzi samotna wrona zakrakała i odleciała w stronę 

pobliskiego cmentarza. Potem wśród wyzwisk, okrzyków i gwizdów gawiedzi, płaczące 

kobiety zaciągnięto kolejno na drewniane podwyższenie, by w akcie miłosierdzia pozbawić je 

głów, zanim spłoną na stosie. Na każdy głuchy stuk topora tłum reagował cichym 

westchnieniem ulgi. Oddzielone od głów ciała pomocnicy kata układali na stosach, szykując 

miejsce na kolejne egzekucje. Na końcu szła Anna. Splunęła z pogardą w stronę świata, 

którego nienawidziła i z odrazą położyła głowę na pokrwawionym pniu. Zanim topór opadł 

na jej białą szyję, usłyszała słowa młodego kowala skierowane do ostatniej oskarżonej, wciąż 

leżącej na wozie:  

 – Jestem, Aguś. Kocham cię – powtarzał, gdy strażnicy podnieśli umęczoną 

dziewczynę, wywołując na jej twarzy grymas bólu. Ominęli podwyższenie i zanieśli ją w 

stronę stosów. Michał szarpnął się w ich stronę. Zrozumiał, że Agnieszka jako jedyna spłonie 

żywcem. Wycie chłopaka powstrzymywanego przez strażników odbijało się echem od 

napływających z oddali chmur. Zanim spadły z nich pierwsze krople deszczu, suche drewno 

strzeliło w górę jasnym płomieniem, zakrywając miłosiernie czerwonawymi skrzydłami 

krwawą ofiarę ku czci nienawiści, którą usłużny wiatr zaniósł czym prędzej w stronę 

obojętnego nieba. 

 

Uzasadnienie jury 

Trzecie miejsce: godło „Miazga”  

Przeklęta   

Opowieść, nawiązująca do znanej relacji z raciborskiego procesu czarownic w XVII wieku, 

zawiera przekonującą fabułę, w której istotną rolę odgrywa miłość i towarzysząca jej 

zazdrość, doprowadzając do tragedii.  Na uwagę zasługuje warstwa stylistyczna utworu. 

 


