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Przebaczenie 

 

 

 

Wezwanie 

Leżę nieruchomo spętany przez urojenie, przygnieciony przez niewytłumaczalny niepokój. 

Strach nie jest na tyle ciężki, by mógł powstrzymać mnie przed poruszeniem się, jednak nie 

chcę tego uczynić. Powieki mam zaciśnięte, coś w podświadomości szepcze, że każde 

drgnięcie ciała doprowadzi mnie do  prawdy. Prawdy, której nie chce poznać. W końcu lęk 

powodowany niepewnością nakazuje mi otworzyć oczy. Ciemność. Nieprzenikniona, gęsta i 

lepka ciemność. 

      Otwieram usta, łapczywie nabierając powietrza, jednak moje ciało wciąż domaga się 

tlenu. Chcę krzyknąć, ale z opuchniętego gardła wydobywają ą się jedynie ciche jęki. Słowa  

modlitwy zamierają na spierzchniętych wargach. Płuca drgają od niemego płaczu, mam 

wrażenie, że moje żebra rozerwą się pod wpływem dzikiego, rozdzierającego ciszę bicia 

serca.    

    Łapię panicznie rozbiegane myśli i staram skupić się na przestrzeni, w której się znajduję. 

Z  rękami skrzyżowanymi na piersiach leżę na czymś twardym  i coś podobnego otacza mnie 

ciasno ze wszystkich stron. Nie chcę dopuścić do siebie głosu, który uparcie wdziera się 

powoli do mojej głowy. Z resztkami nadziei przełamuje strach i gwałtownie szarpię rękami, 

które  boleśnie uderzają o kamień kilkanaście centymetrów nad moją twarzą.                           

Myśl przedziera się całkiem przez zaporę umysłu. Leżę w trumnie. 

      Mimo odrętwienia przerażenie boleśnie przebija się przez skórę drapiąc kości. Czuję jak 

w moich płucach zaczyna się tlić ogień, powoli rozlewając się po całym ciele, aż po koniuszki 

palców, paląc każdy jego skrawek. Tracąc świadomość słyszę jak  z wewnątrz mojego ciała, 

z duszy którą nie wiem czy jeszcze posiadam, wydobywa się głos. Głos, który nie należy do 

mnie. Natarczywy, płaczliwy, pełen rozpaczy szept  rozbrzmiewający coraz głośniej w mojej 

głowie: 

 

Michale, wybacz im. 

 

Jutrznia   

 

Zrywam się  gwałtownie z twardego posłania z ulgą zachłystując się powietrzem. Pełnym 

zniecierpliwienia gestem, drżącą jeszcze dłonią, ocieram strużkę potu ściekającą wzdłuż 
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nosa. Pierwsze promienie wschodzącego słońca wpadają przez wąską szczelinę okna celi, 

odzierając z ciemności  kształty surowego wnętrza. 

      Przyjemnie rzeczywisty chłód przeszywa moje stopy kiedy powoli stawiam je na 

posadzce. Z uśmiechem witam szorstki materiał habitu drapiący moją skórę.  Ten sen 

powtarza się regularnie od mojej pierwszej nocy w klasztorze. 

Początkowo  tak wyraźny, że zdawał się być bardziej realny niż jawa, a mój krzyk budził 

pozostałych braci uprzedzając dzwonek ojca Roberta. 

 Z czasem zaczął blaknąć, jednak lęk po przebudzeniu pozostaje wciąż żywy.  Klękam na 

podłodze i mocno splatam dłonie wpatrując się w drewnianego Chrystusa przybitego nad 

drzwiami. 

    

  - Panie otwórz wargi moje, 

    a usta moje będą głosić Twoją chwałę … 

        

  Urywam modlitwę, wciąż nie mogąc uspokoić walącego serca. Boże, czy pragniesz mi coś 

przekazać zsyłając ten koszmar? Czy popełniam grzech, czy nie zauważam czegoś? 

Pytania. Przekonałem się, że w tym tym zakonie franciszkanów nie są mile widziane. 

Niecały miesiąc temu powolnym krokiem przekraczałem most wpatrując się w  popielate 

chmury odbijające się w gładkiej tafli Odry. Stanąłem przed bramą przyglądając się strzelistej 

budowli Kościoła Świętej Trójcy na tle ciemnego, wieczornego nieba,  dostrzegając z lekkim 

rozbawieniem  skromność architektury klasztoru przy majestacie świątyni. Zachwycała mnie 

ta ironiczna metafora małości człowieka wobec ogromu Boga. 

     Za bramą przywitało mnie sześciu mężczyzn, w tym gwardian Jan – drobny, 

pomarszczony starzec, który uścisnął mnie uśmiechając się ciepło.  Kiedy jednak spojrzałem 

na jego poszarzałą twarz, dostrzegłem, że uśmiech nie objął niezwykle błękitnych oczu 

mężczyzny. 

Zza jego ramienia dyskretnie spoglądałem na pozostałą piątkę braci z kapturami 

naciągniętymi na twarze. Zakapturzone postaci pozdrowiły mnie powściągliwym gestem, a ja 

zadrżałem. Nie oczekiwałem takiego chłodu po chrześcijańskiej idei miłowania bliźniego. Coś 

jeszcze nie pasowało mi w tym gronie. 

- Wydawało mi się, że w klasztorze mieszka siedmiu braci? - spojrzałem pytająco na ojca 

Jana. Starzec uśmiechnął się jeszcze serdeczniej, stukając  w moją nogę drewnianą laską. 

-   Wśród nas istnieje powiedzenie „Niewiedza jest błogosławieństwem, a milczenie drogą do 

zbawienia” -  kiedy zmarszczyłem brwi, gwardian zaśmiał się krótko, a pośród braci rozległ 

się szmer. 

- Drogi bracie Michale, absolwent nauk przyrodniczych, a nie zna się na rachunkach? Razem 

z tobą jest nas  przecież siódemka – teraz śmiał się już całkiem beztrosko i nawet spod 
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brązowych kapturów dał się słyszeć chichot. Uniosłem kącik ust jednocześnie zawstydzony i 

nieprzekonany, i ruszyłem za zakonnikami w głąb budynku. 

      Moje wspomnienia nagle zostają przerwane głośnym dźwiękiem dzwonu i donośnym 

głosem brata Roberta stojącego tuż pod drzwiami: 

- Bedicamus domino! 

- Deo gracias – odpowiadam zachrypniętym głosem i podnoszę się z podłogi. Mam jeszcze 

trochę czasu zanim reszta zakonu przygotuje się po śnie do Laudesów. 

Zapalam świecę, gdyż kamienne wnętrze klasztoru wciąż topi się w szarości wczesnego 

poranka. Schodząc ostrożnie po schodach ukradkiem spoglądam na własny cień 

przemykający po ścianach. Nie mogę znaleźć przyczyny, dlaczego w murach zakonu nie 

znajduję ukojenia, a jedynie niewytłumaczalny niepokój, mimo mocno wyczuwalnej 

obecności siły wyższej. Chłód kamiennych ścian zdaje się przenosić na braci, których 

zdystansowanie może być  jednak wytłumaczone długim życiem w odosobnieniu. 

Przechodząc obok biblioteki zaskoczony drżę  razem z płomieniem świecy, gdy rozlega się  

głośny stukot laski i gniewny głos. Przystaję wstrzymując oddech. 

- Zostanie tu dopóki nie wyjawi nam tajemnicy życia wiecznego – rozpoznaję chrapliwy ton 

ojca gwardiana - nie robię tego dla siebie. Dobrze wiesz, że potrafi powstrzymać 

nieszczęścia tysiąca ludzi, a my możemy go do tego nakłonić. - W odpowiedzi daje się 

słyszeć niewyraźny pomruk, którego właściciela nie potrafię  zidentyfikować. Dziwne, że o tej 

porze ktoś poza Janem  i bratem Robertem stoi już na nogach. Przybliżam ucho w kierunku 

drzwi, starając się usłyszeć coś jeszcze. Nagle w plamie światła rzuconej na ścianie pojawia 

się inny cień. Odwracam się gwałtownie, niemal wypuszczając świecę z rąk. 

   Kilka kroków ode mnie stoi wysoka postać, wpatrując się we mnie czarnymi, spokojnymi 

oczami. Brat Piotr. To imię świetnie pasuje do mocnego, zrównoważonego  jak skała 

mężczyzny z wiecznie kamiennym wyrazem twarzy.  Większość zakonników nie jest  zbyt 

rozmowna i nie pała chęcią nawiązywania bliższych przyjaźni, jednak jedynie brat Piotr 

potrafi wzbudzić we mnie taki dyskomfort mieszający się ze strachem. 

 Stoimy naprzeciw siebie jak dwa drapieżniki, jedynie siłą woli  zmuszam się do 

nieodwrócenia wzroku.  Po zbyt długiej jak dla mnie chwili nerwowego napięcia,  zakonnik 

mija mnie bezszelestnie, co jest dość niezwykłe biorąc pod uwagę jego postawny wzrost, i 

odchodzi bez słowa. Biorę głęboki wdech patrząc na jego oddalającą się sylwetkę. Nie 

zrobiłem niczego złego, więc dlaczego czuję się skarcony? 

 Powtarzam to sobie w trakcie Laudesów, spoglądając na modlących się towarzyszy. Ich 

pełne wiary twarze zwrócone są w stronę ołtarza, słowa hymnu  wprawiają mnie w stan 

podobny do hipnozy. Mimo to mam świadomość, że pewne ciemne oczy wpatrują się nie w 

obraz Chrystusa, lecz wprost we mnie. 
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Sexta 

 

 Stoję przy drewnianym sekretarzyku nerwowo studiując  stojącą na nim doniczkę. Udaję 

niezwykle zaabsorbowanego zachwycaniem się mocno czerwonymi płatkami kwiatów rośliny, 

której o dziwo nie kojarzę z żadnych podręczników do botaniki.  Nie ośmielam się podnieść 

wzroku na siedzącego przede mną ojca Jana, kartkującego z zamyśleniem grubą księgę.   

Gdy podczas śniadania gwardian zapowiedział, że chce mnie widzieć w swoim biurze, 

zamarłem z łyżką w połowie drogi do ust. Czy dowiedział się o moim porannym 

podsłuchiwaniu jego rozmowy i chce mnie ukarać? Spojrzałem ukradkiem na brata Piotra, 

jednak jego twarz była jak zwykle nieprzenikniona. 

Teraz ojciec chyba specjalnie przedłuża tę torturę nerwowego oczekiwania, którą muszę 

natychmiast przerwać. 

- Co to za gatunek? - pytam lekko drżącym z przejęcia głosem. Gwardian podnosi 

zaskoczony wzrok znad kartek. 

- Nie wiem, nie znam się na roślinach. Przecież to ty jesteś botanikiem – uśmiecha się 

łagodnie – właśnie dlatego chciałem z tobą pomówić. 

Zalewa mnie fala ulgi i jednocześnie zawstydzenia własną niewiedzą. Prostuję się na krześle 

i unoszę brwi w pytającym geście. 

- Brat Paweł potrzebuje pomocy przy sporządzaniu leków i maści. Dlatego od dziś twoim 

codziennym zajęciem  nie będzie już praca w ogrodzie, a asystowanie bratu – milczy przez 

chwilę, po czym dodaje z lekką kpiną w głosie – mam nadzieję, że nie będziesz musiał się za 

każdym razem   pytać się o gatunek ziół. 

Czuję jak moje policzki oblewa rumieniec. 

- Czy to wszystko, o czym chciał ojciec porozmawiać? 

- Tak, a czy jest coś jeszcze? - gwardian spogląda na mnie przenikliwie swoimi błękitnymi 

oczami. Kręcę głową, chociaż chciałbym spytać o wiele rzeczy. 

- W takim razie możesz od razu udać się do pracy. Brat Paweł czeka w bibliotece. 

Mimo lekkiego upokorzenia, czuję się szczęśliwy, że będę mógł pracować z bratem Pawłem. 

W ogrodzie moim jedynym towarzyszem był  brat Piotr, który nawet słoneczną pogodę 

potrafił popsuć swym pochmurny nastrojem. Paweł zaś jest jego całkowitym 

przeciwieństwem. W równym stopniu otyły co zabawny, potrafiłby rozśmieszyć do łez nawet 

trupa. Radosnym krokiem przekraczam próg biblioteki, wciągając w nozdrza  przyjemny 

zapach atramentu. Zakonnik stojący przy półce odwraca się do mnie, a jego szeroką twarz 

rozświetla promienny uśmiech. 

- Dobrze, że jesteś Michale. Nie mogę znaleźć „Leksykonu kwiatów polnych”, proszę 

poszukaj na tamtych regałach – wskazuje przeciwległą ścianę biblioteki. 

Kieruję się w tamtą stronę i wchodzę w labirynt wąskich korytarzy. W końcu znajduję dział, 

opatrzony kartką „Botanika” i przesuwam dłonią po grzbietach opasłych tomów. 
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 Czuję budzące się podekscytowanie spowodowane powrotem do swojej pasji. Znalezienie 

leksykonu  zajmuje mi kilka minut i już mam ogłosić sukces, kiedy dostrzegam książkę 

oprawioną w czarną skórę, z wytłoczonym tytułem „Leksykon roślin trujących”. Nie mogę 

powstrzymać  pokusy chociażby przekartkowania księgi. Zachwycają mnie szczegółowe, 

wykonane przez kogoś z  niewątpliwym talentem artystycznym, szkice owoców wilczej 

jagody, kwiatów psianki pospolitej czy czernieca gronkowego. Przy każdej znajduje się 

dokładny opis właściwości rośliny i objawów spożycia. Moją uwagę jednak zwracają dopiski 

na dole niektórych stron, wykonane innym atramentem, widocznie mniej wyblakłym niż 

oryginalny zapis. Niezwykle staranne pismo, z nietypową literą J przedłużoną aż do 

poniższej linijki. Widnieją tam spostrzeżenia dotyczące występowania gatunków, ale co 

ciekawsze, nazwy ziół mogące zwalczać skutki trujących roślin. Człowiek, który jest autorem 

tej nadzwyczajnej aktualizacji, musiał mieć niezwykłą wiedzę. 

 Już mam zamknąć księgę  i spytać ojca Pawła czy wie coś o tajemniczym zielarzu, kiedy 

mój wzrok pada na roślinę naszkicowaną na ostatniej stronie. Mniej wprawia mnie w 

zdumienie fakt, że jako antidotum na jak podaje leksykon „ roślinę, której nasiona w dawce 

powyżej 0,2 grama są dla człowieka śmiertelnie trujące, a objawy występują dopiero po 

upływie pół godziny od spożycia ” anonimowy zakonnik zaleca najzwyczajniejszą pokrzywę 

niż to, że tak szybko poznaję odpowiedź na zadane przed chwilą ojcowi Janowi pytanie.                  

Na kartce bowiem znajduje się rysunek krwiście czerwonych kwiatów rośliny z gabinetu 

gwardiana.  Zimny dreszcz przebiega mi po plecach. 

- Bracie Pawle, czy ktoś jeszcze w zakonie posiada dość dużą wiedzę na temat roślin? - 

pytam nie wychodząc zza półek , bo już  sam  pełen napięcia głos może budzić podejrzenia, 

a co dopiero bladość mojej twarzy. 

- Brat Piotr kiedyś trochę pomagał przy zielarstwie, a dlaczego pytasz? - słyszę odpowiedź 

zza regałów. 

- Zastanawiałem się tylko jak radziłeś sobie sam - przełykam ślinę - dlaczego Piotr już nie 

asystuje? 

Zbyt długa jak dla mnie chwila ciszy, a następnie dość ponury jak na brata Pawła ton: 

- O to musisz spytać jego samego. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nieszpory 
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 Korzystając z chwili oddechu po pracy udaję się do celi przemyśleć całą sytuację i 

poukładać w głowie to czego się dowiedziałem. Od pierwszego dnia w klasztorze 

wyczuwałem brzemię przygniatające jego  mieszkańców, niewytłumaczalny strach, tajemnicę, 

której jak mi się wydaje nie jestem godzien i powinienem poznać. "Niewiedza jest 

błogosławieństwem" - może dobrze byłoby trzymać się tej zasady i zwyczajnie wykonywać 

swoje obowiązki wobec braci i Boga.  Wiem, jednak, że gdzieś w murach zakonu kryje się 

jakiś mroczny sekret i nie potrafię zignorować ciągle towarzyszącego mi uczucia niepokoju. 

 Poza tym, mam wrażenie, że mój sen nie jest przypadkiem, że może być wskazówką 

prowadzącą do prawdy. Boże, pomóż znaleźć mi odpowiedź. 

 Opuszczam ze zrezygnowaniem głowę i właśnie wtedy zauważam kawałek ciemnej tkaniny 

wystającej spod pościeli. Wkładam rękę pod koc i ze zdziwieniem wyjmuję cienką książkę 

oprawioną w brązową skórę. Jestem pewien, że nigdy wcześniej nie było jej w mojej celi.          

Ktoś musiał ją tutaj przynieść. Ale kto? I w jakim celu?  Z walącym sercem otwieram  notes 

na stronie przełożonej śnieżnobiałym, gęsim piórem: 

 

 

3 września 1739   

P. radzi mi żebym zaprzestał swoich dociekań i skupił się na modlitwie i pracy. Kpię z niego, 

że mówi jakby był benedyktynem „ Ora et labora", jednak wiem, że po prostu jest zmartwiony. 

Nie potrafię ignorować tego, co zauważam. Niepokoi mnie fakt, że jedynym bratem, któremu 

naprawdę mogę  w pełni ufać jest P. i nawet on mnie nie wspiera, uważając, że milczenie to 

droga do zbawienia. 

 

Zszokowany przykładam dłoń do ust. Trzymam w rękach dziennik zakonnika. Zakonnika, 

który jestem prawie pewien, już nie zamieszkuje tego klasztoru. Zakonnika, który jak wynika 

z  tego wpisu odczuwał dokładnie to, co ja teraz. Dlaczego jednak brat Paweł, bo domyślam 

się, że on kryje się pod inicjałem, nigdy nie wspomniał ani słowem o  tajemniczym bracie? 

Czy jest jakiś powód dla, którego jego odejście jest sekretem?  Wpatruję się w pochyłe, 

staranne pismo i nagle dociera do mnie coś jeszcze.  Zalewa mnie fala gorąca. To 

charakterystyczne,  przeciągnięte J już dzisiaj widziałem. Nie, to zbyt proste, że uzyskuje 

odpowiedzi chwilę po zadaniu pytania. Ktoś prowadzi mnie jak po sznurku do tajemnicy. Lub 

do pułapki. Otwieram dziennik na ostatnim wpisie: 5 października - dokładnie miesiąc temu, 

kilka dni przed moim przyjazdem : 

 

5 października 1739 

Niewiedza jest błogosławieństwem, teraz to wiem. Panie wybacz im wszystkim. Od początku 

wiedziałem, że miecz jest kluczem do rozwiązania wszystkiego. Jednak dopiero na obrazach 



7 

znalazłem odpowiedź, która była tak banalna.  Nie mogę, nie wierzę, nie potrafię.                               

Boże Przenajświętszy, co oni uczynili... 

 

Wpis jest dużo mniej staranny niż poprzednie,  jakby pisany w  ogromnym pośpiechu, urywa 

się w połowie zdania. Co takiego przeraziło tajemniczego brata? 

Miecz. Przypomina mi się pierwsza wizyta w kaplicy świętej Anny, której podobizna widniała 

wraz z innymi  świętymi i fundatorem klasztoru na tamtejszym ołtarzu. Jednak to nie tryptyk 

przykuł moją uwagę, a pomniki nagrobne książąt opolskich. Brat Paweł dostrzegający moją 

dziwną fascynację, zaproponował zejście do podziemnej krypty, gdzie spoczywają szczątki 

Piastów. W  chłodnej krypcie, oprócz naściennej polichromii przedstawiającej ukrzyżowanie 

Jezusa, dostrzegłem wiszący na ścianie ogromny, złoty miecz, który zdawał się rozpraszać 

mrok pomieszczenia. 

- To broń należąca do Władysława II Opolczyka - skomentował zakonnik, widząc mój 

rozpalony wzrok - jest świetnie zachowany, nieprawdaż? 

Owszem, wyglądał jakby został wykuty wczoraj. Zastanowiło mnie jednak, dlaczego nie 

został pochowany wraz ze swoim właścicielem w trumnie. W tym wilgotnym, ciemnym                    

i rzadko odwiedzanym podziemiu  i tak nie cieszy oczu wisząc na ścianie. 

Moje rozmyślania przerywa wezwanie na Nieszpory. W pośpiechu chowam dziennik z 

powrotem pod pościel, a pióro wkładam do kieszeni szaty.     

Na Nieszporach zupełnie nie mogę skupić się na modlitwie, wręcz zirytowany  harmonijnym 

śpiewem współtowarzyszy. Rozglądam się wokół, próbując znaleźć odpowiedź na obrazach. 

Nigdzie nie widzę jednak niczego szczególnego. Zwyczajne sceny rodzajowe, ukrzyżowanie 

Chrystusa, Matka Boska z dzieciątkiem, archaniołowie, rzeźby Dawida. Czy powinienem 

szukać z drugiej strony, zbadać ramy? Jestem tak rozczarowany brakiem jakichkolwiek 

informacji, że nie zauważam momentu,  w którym liturgia dobiega końca. Szturchnięty w bok 

przez jednego z towarzyszy powstaję gwałtownie z ławki. Czuję jak ktoś klepie mnie w ramię. 

Odwracam się i staję twarzą w twarz z  bratem Pawłem trzymającym  w dłoni pióro. 

- Wypadło ci - przygląda się z zainteresowaniem znalezisku - myślałem, że bardziej 

interesują cię rośliny niż zwierzęta - zaśmiewa się ze swojego żartu i wciskając mi pióro w 

dłoń odchodzi chwiejnym krokiem. Chowam je natychmiast do kieszeni rozglądając się wokół 

zaniepokojony. Oddycham z ulgą, bo chyba nikt nie zauważył tego incydentu.  Kiedy jednak 

odwracam się, gwałtownie zamieram w pół kroku. W drzwiach stoi brat Piotr, przyglądając mi 

się spokojnymi oczami. 

 

Kapituła win 

 

Po samotnej medytacji w ogrodzie postanawiam udać się do brata Pawła, kierując się 

instynktem i zaufaniem jakim darzył go autor dziennika. Na jego twarzy maluje się lekkie 
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zaskoczenie, kiedy otwiera drzwi celi. Wchodzę do środka i nie mogąc już znieść brzemienia 

ciążącego na moich barkach, rzucam dziennik na stolik. Krzyżuję ręce na piersi,                            

z wyczekiwaniem wpatrując się w pobladłą twarz mężczyzny, który powoli przekartkowuje 

zeszyt.   

- Kim on był ? - pytam cicho, choć wolałbym, aby mój ton był bardziej rozkazujący. 

Brat wzdycha głęboko i nalewa mi napoju z czajniczka stojącego na stole. 

- Usiądź i napij się. To cię trochę uspokoi. - siadam pokornie i upijam łyk cierpkiego naparu, 

niecierpliwie czekając na wyjaśnienia. Paweł przymyka oczy. 

- To osoba, o której nie mówimy w tym klasztorze. Ten brat dopuścił się złamania zasad i nikt 

nie wspomina jego imienia – to wyjaśnienie nie jest dla mnie wyczerpujące. 

-  Jakich zasad? Bracie, przecież wiem, że byłeś z nim blisko – urywam, zauważając chłodny 

wzrok zakonnika. Jego ostry ton pozbawiony charakterystycznej wesołości szokuje mnie: 

- Przede wszystkim zasady milczenia. Nie wiem gdzie znalazłeś ten dziennik, ale nie 

powinieneś się w ogóle interesować tą sytuacją - przerywa na chwilę, a kiedy nie reaguję, 

kontynuuje, wymawiając słowa wolno i wyraźnie, jak do niesprawnego umysłowo- proszę nie 

pytaj o to nikogo i zwyczajnie zapomnij. Jedyne o czym musisz pamiętać to zasada, że 

milczenie jest drogą do zbawienia, bracie. 

Zamieram. Czuję się zdradzony. Miałem nadzieję, wierzyłem, że brat Paweł mnie zrozumie, 

wyjaśni cokolwiek. On przeciwnie, tylko bardziej zagmatwał całą tajemnicę. Wstaję 

rozzłoszczony i z hukiem odstawiam pusty kubek na stół. 

- Myślałem, że chociaż na Ciebie mogę liczyć - nie słuchając odpowiedzi wychodzę z celi i 

zbiegam po schodach, sam nie wiedząc dokąd zmierzam. 

    Wypadam  do ogrodu, głęboko zaciągam się zimnym, wieczornym powietrzem. Światło 

księżyca przebija się uparcie przez zasłonę chmur, oblewając drzewa delikatnym srebrnym 

blaskiem. Przechadzam się między powyginanym konarami, tworzącymi w mroku kształty, 

przypominające ludzkie sylwetki. Przystaję pod rozłożystym dębem, wsłuchując się w szmer 

ostatnich jesiennych liści. Mroźny wiatr chłosta moją twarz, chłodząc rozpalone policzki.                   

O tej porze ogród wydaje się być przerażający i tajemniczy, jak cała atmosfera klasztoru. 

Ignorując niepokój, prowadząc cichy monolog skierowany ku Bogu, wpatruję się w ciemne 

niebo. Nagle za moimi plecami rozlega się trzask łamanej gałązki. Odwracam się powoli                  

i dostrzegam wyłaniający się z mroku smukły cień. Instynktownie cofam się kilka kroków, jak 

osaczona przez drapieżnika ofiara,  wpadając na pień drzewa. Postać zbliża się do mnie 

bezszelestnie. Oblewa mnie zimny pot kiedy wreszcie dostrzegam blask księżyca odbijający 

się w czarnych oczach. Coś złowieszczego, nienaturalny spokój maluje się na twarzy 

zakonnika. Zaciskam dłonie na korze drzewa, świadomy że jesteśmy tu zupełnie sami. Mam 

ochotę uciekać, jednak spojrzenie brata Piotra niemal mnie hipnotyzuje. 

- Czego chcesz? – moje słowa ledwo wydostają się przez ściśnięte gardło. Mężczyzna nie 

odpowiada, tylko wykonuje kolejny cichy krok  na przód. Stoję jak skamieniały, niezdolny do 
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jakiegokolwiek ruchu. Stoimy tak blisko, że mogę wyczuć ciepło oddechu zakonnika. Kiedy z 

nieprzeniknioną miną unosi jedną rękę, zaciskam powieki gotowy na najgorsze. 

Nie czuję jednak uderzenia, ani rąk zaciskających się na moim gardle, a jedynie zimne palce 

wkładające coś miękkiego w moją dłoń. Zaskoczony otwieram oczy, ale oddalające się  

sylwetka mężczyzny już stapia się z mrokiem ogrodu. Unoszę pięść i rozwieram ją, 

powstrzymując się przed okrzykiem zaskoczenia,  na widok ogromnego, śnieżnobiałego 

pióra. 

Jak mogłem się tak pomylić?  Nawet nie dopuszczałem do siebie myśli, że tajemniczy  P. 

może być bratem Piotrem. 

To on zostawia mi wskazówki, to on z jakiegoś powodu pragnie, żebym poznał prawdę, przed 

którą tak przestrzegał swojego przyjaciela. 

Oddycham ciężko i odczuwam nagły impuls udania się do kaplicy świętej Anny. Ogarnięty 

szaleńczym pragnieniem zbadania miecza, który jest kluczem do zagadki - jestem tego 

pewien,  schodzę do krypty. 

Chłód pomieszczenia, a może niepokój związany z obecnością książęcych szczątek sprawia, 

że mój umysł trzeźwieje. W gęstej ciszy słychać tylko mój szybki oddech. Wyczuwalna 

obecność śmierci, książęta spoczywające wokół mnie, ogarnięte wiecznym snem sprawiają, 

że dostaję gęsiej skórki. 

   Nie mogę uspokoić walącego serca,  wpatruję się  z determinacją w ostrze wiszące na 

ścianie, jakby dostatecznie natarczywe spojrzenie mogło ujawnić sekretną wiadomość na 

nim zapisaną. Nagle do moich uszu coś dociera. Szept. Cichy, rozpaczliwy szept. Nie, to 

jakiś obłęd. 

 

Michale. 

 

Nie, nie,nie. To musi być sen. Nie oszalałem. 

 

Wybacz im. 

 

Rozglądam się z paniką dookoła, ale nikogo nie dostrzegam. Przecieram oczy i przyglądam 

się po kolei trumnom Piastów. 

 Kręci mi się w głowie, kiedy zauważam w jednej z nich  poluzowane wieko. Wzdłuż mojego 

kręgosłupa przebiega dreszcz. Mimo tego podchodzę do grobowca Elżbiety i z wysiłkiem 

odsuwam  ciężką płytę. 

Zataczam się i upadam na lodowatą posadzkę. Moim ciałem wstrząsają konwulsje, ogarnia 

mnie przerażenie zmieszane z niedowierzaniem i rozpaczą. Nie chcę wierzyć w to co 

zobaczyłem. W trumnie nie spoczywa bowiem kilkusetletni szkielet księżniczki, ale ciało 

mężczyzny w drugim stadium rozkładu. Ignoruję mdłości, które mnie dopadają i zmuszam się 
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do ponownego zajrzenia do grobu.  Nie mogę zidentyfikować wieku umarłego, bo zgnilizna 

już za bardzo  zniekształciła jego rysy. Zauważam jednak coś w zwiotczałej dłoni. Starając 

się nie dotykać skóry nieboszczyka, ostrożnie wyjmuję obiekt z  pomiędzy jego palców. To 

resztki rośliny.  Przyglądam się jej uważniej. Ciemnieje mi przed oczami. Chryste. 

 

To pokrzywa. 

 

Został otruty czerwonym kwiatem i pogrzebany żywcem, bo na jego nieszczęście znał 

antidotum.  To on jest tajemniczym zielarzem. To jego dziennik spoczywa teraz w mojej celi. 

To jego głos słyszę nocami. Dlaczego, bracie. Co takiego odkryłeś, że musiałeś zginąć?                  

Co powinienem im przebaczyć?  Twoją śmierć? 

Gdzieś w oddali rozlega dźwięk kroków. I jeszcze  jeden mu towarzyszący. Stukot laski.                              

Nie myśląc racjonalnie, rzucam się po jedyną broń, która jest w zasięgu ręki - po miecz. W 

tym momencie w drzwiach  pojawia się wątły cień, w którym po chwili rozpoznaję gwardiana 

Jana. Jak zwykle uśmiecha się do mnie łagodnie. Na widok złotego ostrza w moich rękach, 

w jego błękitnych, zimnych oczach dostrzegam tylko rozbawienie. 

- Czy nie mówiłem bracie, że niewiedza jest błogosławieństwem ? - pyta cicho. 

- Jesteś potworem - syczę i pochylam się nie mogąc złapać oddechu. Z trudem opieram się 

na mieczu,  jak ojciec Jan na swojej lasce. 

- Wiedział zbyt dużo i nie respektował milczenia, podobnie jak ty. I skończył podobnie jak ty 

skończysz. Nie potrafił zaakceptować cierpienia w imię wyższego celu. 

Wyciągam przed siebie miecz i kieruję ostrze w stronę starca. Moje zachowanie tylko 

wzbudza litościwy śmiech. 

- To prawda. Przykro mi - słyszę drugi głos i osuwam się na ziemię, uświadamiając sobie do 

kogo należy, i przypominając sobie, że to ten głos odpowiadał gwardianowi w bibliotece. 

Zza Jana wychyla się wielka postać brata Pawła. Do oczu napływają mi łzy. Nigdy nie czułem 

się tak oszukany, zdradzony. Nie próbuję już wstrzymywać szlochu, który wstrząsa moim 

ciałem. Uśmiech Pawła jest niemal pocieszający. 

- Nie martw się bracie, niedługo będzie po wszystkim. 

 

Co? 

Ze zgrozą przypominam sobie, że napar ziołowy, którym przed pół godziny częstował mnie 

zakonnik, miał kolor czerwony. 

- Skończycie w piekle! - krzyczę, ale moje słowa zamieniają się w pełen rozpaczy, zwierzęcy 

skowyt. Odwracam się i wybiegam z pomieszczenia, ciągnąc ze sobą ciężki miecz. Nie wiem 

jaki sposób znalazłem się podziemiach, w miejscu, którego zupełnie nie znam.  Biegnę na 

oślep ciemnymi korytarzami, sam nie wiedząc dokąd, słysząc jedynie odbijający się od 

kamiennych ścian  głośny tupot własnych stóp. Wiem tylko, że znajduję się coraz niżej i niżej. 
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Może dobiegnę do piekła, z którego z pewnością przybyły te dwie bestie. Podziemia ciągną 

się w nieskończoność, mimo to bez zastanowienia, podświadomie wybieram drogę w tym 

labiryncie lochów. Zaczynam odczuwać działania trucizny, ściany zdają się przybliżać, 

ciemność zacieśnia się wokół mnie. W końcu wyczerpany padam na zimny kamień, 

przymykam oczy i modląc się cicho,  oczekuję na śmierć. 

 

 

Kompleta 

 

Śmierć jednak nie chce nadejść. Jeszcze świadomy, powoli podnoszę głowę. Z ciemności 

przede mną wyłania się jaśniejący obiekt. Gdy moje oczy przyzwyczajają się do mroku, ze 

zgrozą dostrzegam, że przybiera on kształt ludzkiej sylwetki ze skórą tak białą, iż wydaje się 

świecić. Postać klęczy, ręce ma szeroko rozpostarte jak w geście gorliwej modlitwy. 

Podnoszę się z ziemi i zamieram pełen niepokoju i litości dostrzegając ciężkie łańcuchy  

krępujące ręce mężczyzny. Przykute są do dwóch przeciwległych ścian i utrzymują jego ciało 

w pozycji pionowej. Zaciskam kurczowo dłonie na rękojeści miecza, zastanawiając się czy to 

omamy wywołane trucizną. Chociaż instynkt  radzi mi uciekać, coś silniejszego popycha 

mnie w kierunku więźnia. Nie mam pewności, czy mężczyzna jeszcze żyje. Jego ciało jest 

nieruchome, a  gęstą ciszę przerywa tylko mój oddech. Mimo świadomości, że mogę mięć 

przed sobą kolejne ludzkie zwłoki, nie umiem powstrzymać zachwytu na widok idealnych 

proporcji i smukłych mięśni pod poranioną i posiniaczoną skórą. Przeraża mnie fakt, że mój 

smutek w dużej mierze nie wynika ze współczucia. Rozpacz, która mnie ogarnia jest typowa 

dla człowieka patrzącego na dzieło sztuki, zniszczone bezmyślnym aktem wandalizmu. 

Głowę ma pochyloną, więc nie mogę ujrzeć jego twarzy zasłoniętej długimi, jasnymi włosami. 

Szczególnie brutalne i jednocześnie przemyślane przez oprawcę rany, to dwie głębokie 

szramy biegnące od łopatek ku lędźwiom, tworzące na plecach kształt odwróconej litery V. 

Nie mogę powstrzymać pragnienia dotknięcia  ciała mężczyzny. 

Wyciągam dłoń i przesuwam palcami po miękkiej skórze pleców. Ogarnia mnie  żal.                   

Kim jesteś i dlaczego ci to zrobili? 

W momencie kiedy moje palce przypadkowo dotykają poszarpanej krawędzi rany, odczuwam 

lekkie drgnięcie. Odskakuję gwałtownie, a mężczyzna powoli unosi głowę.                                    

Nie mogę nawet skupić się na jego równie pięknej jak ciało twarzy, bo gdy nasze spojrzenia 

się spotykają znajduję odpowiedź na przed chwilą zadane w myślach pytanie. 

Prawda uderza we mnie z siłą powalającą na kolana.  Patrzenie w jego jarzące się oczy, 

pełne spokoju i mądrości, lecz bez śladu bólu, jest jednocześnie bolesne i fascynujące.                   

Nie mogę uwierzyć, że prawda była tak blisko, na wyciągnięcie ręki,  kryła się tuż pod 

powierzchnią. Odpowiedzi znajdowały się w każdym zakątku klasztoru, w dzienniku 

zakonnika, który zginął, bo odkrył ten sekret. 
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Tajemnica zbawienia. Silne poczucie obecności boskiej. Pióro, jedno z tych, które brutalnie 

wyrwane, zostawiły na  plecach  rany. Miecz. Nie mogłem odkryć sekretu, zrozumieć jego 

znaczenia, bo szukałem zbyt głęboko, a drugiego dna po prostu nie było. Odpowiedź 

znajdowała się na powierzchni, w treści obrazów, w postaci anioła z płonącym ostrzem.                          

To nie mnie, co noc rozpaczliwie błagał o wybaczenie dla swych braci zamordowany 

zakonnik.  Upuszczam miecz, który z brzękiem uderza o kamienną posadzkę. 

- Archanioł Michał – mój szept jest ledwie słyszalny, czuję gorące łzy spływające po 

policzkach. Moje ciało powoli drętwieje, śmierć już szepce mi do ucha, ale zmuszam się do 

ostatniego wysiłku. Podnoszę miecz, który wydaje się teraz świecić własnym blaskiem i 

przecinam więzy anioła. Ostrze z zadziwiającą łatwością rozrywa grube łańcuchy, a ja bez sił 

opadam na zimną podłogę. Jak zahipnotyzowany patrzę na archanioła, powstającego z 

kolan. Kiedy podnosi miecz, ostrze jakby pod wpływem dotyku jego dłoni zaczyna płonąć 

żywym, złotym ogniem. Otwiera usta, ale jego słowa wydają się płynąć ze wszystkich stron, 

wypełniają mój umysł i  umierające ciało. Jego głos jest jednocześnie piękny i delikatny, 

mocny i bolesny. 

- Synu Adama, ty dostąpisz boskiej łaski. Jednak nikt nie może uniknąć sprawiedliwości i 

gniewu niebios za grzechy, których się dopuścił - w jego tonie nie słychać rozczarowania, 

złości ani smutku. Jego piękna twarz nie zdradza żadnych emocji. Miecz zaczyna płonąć 

jeszcze mocniej, razem z jego oczami oślepiającymi mocnym blaskiem. Nie mogę oderwać 

wzroku od morza ognia, rozlewającego się wokół mnie. Ostatnie co widzę zanim zagarnia 

mnie ciemność to złote płomienie. Boski ogień sprawiedliwości. 

 

 

* Pożar klasztoru  i kościoła z 1739 roku jest faktem historycznym, reszta prawdopodobnie 

jest fikcją literacką. 


