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Duch historii 

  Wyczekują tej nocy. Gdy nadchodzi ta jedna, jedyna noc, ożywają. To jest moment ich swawoli, ich 

szaleństwa.Ludzie szykują wieńce, zapraszają gości, zbierają pokarm na uczty. Równie jak ONI, czekają na 

ten zmierzch. Robią to na swój, człowieczy sposób. Cieszą się, a jednocześnie boją. Kto by się nie bał? 

Nawet ja, osadzone na samotnej wyspie drzewo, obawiam się tego dnia. Mija już dwu setny rok odkąd 

wyjrzałem z ziemi. Nie zdarzyła mi się jeszcze żadna większa przygoda. Ale czuję, że tegoroczna Noc 

zmieni wszystko. Miesiąc oświetla pięknie jezioro dookoła mnie. Mam niewiele ziemi, by rosnąć. Jak 

wspominałem, żyję na wyspie. Niewielkiej, ale podoba mi się. Przyglądam się swojemu odbiciu w wodzie. 

Wiatr delikatnie porusza moją rozłożystą koroną. Ale cisza nad wodą to tylko pozory. 

 Teraz dmie już mocno, niemiłosiernie. Gałęzie trzeszczą, a liście sypią się obficie. Ciepło silnego podmuchu 

miło łaskocze moje konary. I przynosi z sobą dziwną moc. Nie tylko samo w sobie ma siłę, ale dopełnia go 

coś jeszcze. Nie znam tego i niepokoję się... Moja kora skręca się, pęcznieje! Wiję się, skręcam, byle ustrzec 

się od tego złowieszczego wiatru! Powstrzymywanie nieuniknionego jest jak walka z cieniem, bez sensu. 

Nad wodą zbiera się mgła, choć nic nie wskazywało na jej powstanie. Księżyc nie odbija się w wodzie, a 

jego promienie tracą swą łagodność. Powoli mgły znikają. Z tego gęstego mleka wynurza się jakaś postać, 

ludzka kobieta. Na głowie ma koronę z jelenich rogów. Płynie na małej łodzi, pchanej przez rusałki. Dobija 

do mojego brzegu i w tym samym momencie cichnie wiatr, gęstnieje mgła. Kobieta dotyka dłonią mej kory. 

Czuję bijącą od tej dłoni moc, rozchodzącą się po wszystkich mych korzonkach i listkach. Wspaniałe 

uczucie... W miejscu, gdzie przyłożyła dłoń, rośnie duży guz. Przybiera postać młodego mężczyzny, 

podobnego do tych, którzy wypływali z wioski na jezioro. Pod korą coś się rusza. Mam wrażenie, że to coś 

próbuje się wyrwać... Uderza od wewnątrz. To boli! Z całych sił wypycham tego dziwacznego pasożyta. 

Ono od środka gryzie moje bielmo i rwie kawałki rdzenia. W końcu już tylko cieniutka warstwa wierzchnia 

oddziela ono od wolności. Zbieram w sobie siły i staram się nie zatrząść od bólu. Pasożyt wyciąga wolną 

rękę na powietrze. Wystawia głowę i resztę ciała. Wychodzi. Jednak nadal łączy nas cienki sznur mojego 

rdzenia. TO tuli się, łasi do mnie. Oddycha niespokojnie i skomli przerażone. A cienka nitka rdzenia 

marnieje w oczach. W końcu rozrywa się ostatecznie. Przecieram oczy i... Mam dłonie, mam nogi, i ciało jak 

ludzie. Dotykam uważnie swej głowy. Włosy przypominają kolorem korę. Patrzę ze zdumieniem na 

przybyłą. Nagle dociera do mnie, kto stoi naprzeciw. Padam na twarz przed Dziewanną, moją Panią. 

Posadziła mnie obok siebie na swej łodzi. W milczeniu czekamy, aż piękne mieszkanki jeziora dopchają nas 

na brzeg. Szepcą między sobą i rzucają mi przyjazne spojrzenia. Po zejściu na ląd potykam się o swoje nowe 

nogi. Pani podtrzymuje mnie, bym nie czołgał się jak ranny zwierz. Zaprowadza do miejsca, w którym czeka 

na nas kilku wysokich osobników o cienkich nogach i rękach. W ich oczach iskrzą się dwa płomyki koloru 

księżyca. W tej grupie doszliśmy do polany. Nakazano nam pochować się po krzakach. Nie wiedziałem, co 

ma się za moment stać, ale mam pewność, że to nie jest przypadkowe... Godzinę później na polanie pali się 



potężne ognisko. Dookoła pląsają ludzie. Po odśpiewaniu pieśni dobierają się w pary. Młodzi mężczyźni i 

młode dziewczęta. Skaczą przez ogień w szaleństwie. Śledzę uważnie każdy ruch i gest tańczących. Gdy już 

minęło pół nocy, rozchodzą się. Moi kompani śledzą pary przeczesujące las. Trzymając się za ręce, szukają 

czegoś w zaroślach paproci. Idę bezszelestnie za nimi i również wyglądam tego czegoś. Skoro wszyscy się 

za tym rozglądają, musi to być niezwykłe. Podążanie za ludźmi nudzi mnie szybko. Wracam na polanę...Nie 

ma już śladu po ognisku, jakiegokolwiek dowodu na bytność ludzi. Księżyc świeci mocno i jasno. Panuje 

spokój i cisza. Czyżby znowu cisza przed burzą? W momencie, gdy nad horyzontem pojawia się jasna tarcza 

słońca, wraz z towarzyszami układam się wygodnie na ziemi, by zasnąć. Coś podpowiada mi, że muszę 

zachować siły. 

  Ale ktoś trąca mnie, by wyrwać mnie z objęć snu. Nade mną stoi jakaś milcząca postać przybrana 

w wieniec z kwiatów. Uśmiecha się lekko i pomaga mi wstać. Pośrodku polany płonie ogień 

większy niż ludzki. Dookoła siedzą podobni do mnie i rusałki. Tron sporządzony z trzcin i miękkich 

traw jest zajęty przez Dziewannę. Kilka latawic zaczyna grać szybką melodię. Rytm pulsuje w 

moich uszach i pobudza do tańca. W końcu wciskam się do kręgu. Nie wiem, jak długo trwa to 

uganianie się za melodią. Stopy odrywają się od ziemi i mam uczucie, że lecę. Zmęczony 

przysiadam na chwilę, by dać nogom odpocząć. Podrywam się jednak natychmiast na ryk jelenia. 

Pędzę z podobnymi do mnie w kierunku strumienia, kilometr lub dwa stąd. Stajemy wszyscy wraz 

na mostku z mocnych sosnowych belek. Kilku, wyglądając na starszych, pochyla się nad wartko 

płynącym nurtem. W naszym kierunku płyną wianki z kwiatów. Wyławiamy je z wody. Nie minęła 

nawet sekunda, a przy nas pojawiły się wiły. Każda zbliża się do tego, który zabrał jej wieniec. 

Może dopisało mi szczęście, a może mam szósty zmysł, bo trafiła mi się najładniejsza? 

  Nie wracamy do ognia. Pędzimy do lasu, z radosnymi okrzykami na ustach, trzymając nasze 

towarzyszki za ręce. Chowamy się na gałęziach i przyglądamy się ludziom, którzy ciągle i 

niezwykle wytrwale szukają czegoś na ziemi. Wiła, której wieniec złowiłem, pokazuje mi ręką na 

krzew paproci, jednocześnie śmieje się z poszukiwaczy. Dopiero po kilku sekundach dostrzegam, 

co mi pokazuje. Z liści wychyla się długa łodyga, a z niej wyrasta kwiat o srebrzystych płatkach. 

Bije od niego silny, złoty blask. Widać też jakby złoto wylewało się z rozłożystego kielicha. W 

momencie odejścia ludzi, bezszelestnie opuszczamy kryjówki na drzewach. Kwiatek wyrastający z 

paproci zniknął. Wiła prosi, abym wraz z nią odnalazł owo niezwykłe zjawisko. Czemu nie? Mamy 

na to całą, długą noc. Lecz nie udaje nam się go odnaleźć. Same poszukiwania jednak stanowią 

rekompensatę. Było zabawnie i nie raz, nie dwa, udawało się kogoś z ludzi nastraszyć. Ogień dalej 

płonie. Chwytamy się za ręce, i tak jak ludzie, skaczemy przez buchające płomienie. Jest wesoło, 

Księżyc świeci intensywniej niż wczoraj. Z puszczy powychylali się najbardziej skryci mieszkańcy. 

Brzeginie płukały swe zielone włosy śmiejąc się do Latawców, Ogniki naigrawały się z Południc, 

całe spotkanie uświetniał śpiew Wodnicy z jeziora, na którym była moja wyspa. Ale wszystko co 



dobre musi się zakończyć. 

  Udało mi się wrócić na mą wysepkę. Zostały trzy godziny do świtu. Siedzimy na grubej gałęzi i 

wpatrujemy się w dal. Ona macha nogami w powietrzu, śmiejąc się perliście z moich 

komplementów. Nagle na brzegu, gdzie zostało wielu naszych, wybucha zamieszanie. Wszyscy, bez 

wyjątku, uciekają do wody lub do lasu, by się ukryć. Nie mogę dojrzeć, co jest tego przyczyną. 

Rzucam wile znaczące spojrzenie, a ona kiwa głową. Bez słowa wskakuje do wody, i nie 

pozostawiając za sobą kręgów na powierzchni, płynie, by dowiedzieć się, co się stało. Czekam 

cierpliwie kilka minut, pół godziny, godzinę. Schodzę na dół. Tam czeka ona, wyrzucona na brzeg 

przez niewidzialną siłę. Jej bok został przebity ostrym narzędziem. Szeroko otwartymi i 

przerażonymi oczyma patrzy na mą twarz. Ostatnie słowa, jakie powiedziała to: „Schowaj się i już 

nigdy nie wracaj na brzeg... Nie ma tam dla nas miejsca. Już nie.” 

  Zamknęła powieki. Jej ciało zmieniło się w brązowego sokoła. Usiadła na gałęzi i kwiliła, abym 

wszedł na górę. Posłuchałem jej. W jednym miejscu znalazłem pękniecie w korze. Wślizguję się do 

wnętrza. Teraz widzę wszystko, jako drzewo, a sokół odlatuje. Do mojej wyspy przybijają ludzie. 

Mają w rękach ostre narzędzia. Nie mogę się poruszyć z przerażenia. Oni... Mnie zetną! Oglądają 

uważnie cały pień. Wyraźnie czegoś szukają. W końcu zatrzymują się w miejscu pęknięcia. 

Wskazują sobie coś i zacierają ręce. Mogę się tylko przyglądać ich poczynaniom. Jeden z nich 

przynosi dwie, zbite ze sobą poziomo deski i pokazuje na mnie. Kropi mnie jeszcze jakąś wodą. Nic 

nie rozumiem. Ale to, że mnie ścięli i zabrali do wioski nie wymagało rozumienia. Oddano mnie 

cieśli. Zrobił z mojego drewna takie same deski, jakie trzymał kropiący mnie człowiek. Nie wiem, 

czym teraz jestem, ale otrzymałem miejsce wwielkim gmachu zbudowanym z drewna, gdzie 

płonęły świece. Na podwyższeniu stał jeden z nich odziany w barwne szaty. 

  Postawiony na zaszczytnym miejscu pośrodku czegoś przypominającego ołtarze w lesie, 

ogarnąłem wzrokiem zgromadzonych. Wszyscy padli na kolana i zawołali donośnie: 

- Zmiłuj się nad nami! 

  Dopiero teraz zrozumiałem... To był nasz koniec. Zmierzch duchów lasu i jezior. Odrzucili nas 

ludzie, którzy do niedawna zostawiali nam jedzenie, wstążki, którzy nas szanowali. Pragnąłem 

jedynie odwrócić od tego wzrok. Ale nie mogłem. Taka jest nasza natura, jesteśmy, a nas nie widzą. 

  Historia postanowiła sobie ze mnie zadrwić. Pewnego dnia do tego dziwnego pomieszczenia 

wszedł ktoś, kogo znałem z hojności wobec NAS. Jednak wyglądał jakoś dziwnie Nie miał na sobie 

tak jak zwykle skór wilków i nie miał na głowie metalowej obręczy. Odziany był w jakiś materiał w 

kolorze krwi, a w ręku miał długą gałąź zwieńczoną metalem. Stanął pośrodku pomieszczenia i 

zaczął przemawiać do zgromadzonych ludzi. Słowa, które wypowiadał, brzmiały w jego ustach 

obco, szorstko i dziwacznie. Zrzucił krwiste szaty, a pod nimi zobaczyłem ubranie białe jak 

śnieg.Inny mężczyzna odebrał od niego gałąź z metalem. Obaj przeszli obok mnie i nie mogłem 



zobaczyć, co się stanie dalej. Usłyszałem jedynie słowa obce, niezrozumiałe. Jedyne słowo, które 

wydawało mi się znajome:„Mieszko”. Tak, to brzmiało znajomo. 

- W imię Boga Wszechmogącego i Syna Jego Jedynego, chrzczę ciebie i nadaję ci imię Mieszko.
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 Pragnąłem jedynie przymknąć oczy nie przypatrywać się temu wszystkiemu. To był dziwny 

zwyczaj, wszystkich polewali wodą w tej wielkiej misie. 

*** 

Minęło już sporo czasu, od kiedy patrzę na tych ludzi w moim nowym otoczeniu. Zdumiewające, iż 

moja obecna forma wzbudza w nich większy respekt, niż poprzednia, kiedy rosłem w ziemi na 

wysepce. Wszyscy, bez wyjątków, padają przede mną na twarz. Choć nie wszyscy. Jeden z nich 

wbiegł do pomieszczenia z płonącą żagwią. Kilku innych, zakutych w żelazo, zaczęło go gonić. 

Wyglądałoby to nawet zabawnie, gdyby nie to, że pochodnia upadła, a ogień zaprószył się 

błyskawicznie. Gdybym tylko mógł, krzyczałbym z rozpaczy, uciekałbym, gdybym miał nogi... 

Nagle dostrzegam, że w dymie jest Istota, której ozdobę z rogów jelenia rozpoznam zawsze. Żałuję, 

że nie mogę oddać jej hołdu. Podchodzi i kładzie dłoń na mnie. Kręci głową z niezadowoleniem i 

odpędza dłonią płomienie, by mnie nie zabiły. Płaczę zeszczęścia, że Ona ratuje mnie od straszliwej 

śmierci. Po moich sękach spływa mętna żywica. Nie mogę nic, jedynie spokojnie czekać, aż pożoga 

wypalibudynek do gołej gleby. Ona mnie ocaliła. 

  Rankiem jestem sam, nie ma przy mnie nikogo. Dopiero około południa przyszedł do mnie jakiś 

człowiek. Na jego wołanie zbiegli się inni. Ponownie padli przede mną na twarze. Ale to nie przede 

mną powinni się kłaniać, lecz przed Tą, która mnie uratowała. Trwałem tak wiele lat, tyle się działo, 

ciągle coś zmieniało. Poza mną. 

*** 

 W końcu zadecydowano o przeniesieniu mnie w inne miejsce. Kilku z nich uniosło mnie i położyło 

na wozie. Nie wiem, gdzie chcą mnie przemieścić. W nocy do naszego transportu dołączył dziwny 

człowiek. Miał na sobie ubranie w ciemnym kolorze, ale na pewno lepsze niż inni z jego świty. Na 

jego skroniach zauważyłem dużą obręcz żółtego metalu z kamieniami niezwykłej o barwie. On też 

mi się kłaniał, choć nieco inaczej niż inni. Widać w jego ruchach, że naprawdę się mnie boi. Jego 

twarz jest inna od tych, którzy mnie tu przywieźli i uczynili dwoma zbitymi deskami. Jest wyższy, 

silniejszy i mówi innym niż oni językiem. 

  Gdy wyruszyliśmy eskortowani przez świtę, w pewnym momencie niebo stało się ciemne, a 

chmury poszarzały. W powietrzu utworzył się zaduch, a na mojej powierzchni pojawiły się krople. 

Wiedziałem, że zbliża się burza, ale ludzie nie mogli o tym wiedzieć. Człowiek z obręczą zsiadł z 

konia, spojrzał na nieboskłon… I uderzył w niego piorun! Wzdrygnąłem się na ten widok. Powinno 

zacząć padać, a nie walić piorunami! Ludzie zaczęli w przerażeniu rozmawiać z porażonym. 
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- Jaśnie panie! Jak się czujecie? Nic wam nie jest? 

 On pokiwał głową i wskazał na mnie ręką i wypowiedział kilka słów w swoim języku. Jeden z jego 

świty odparł: 

- Warto by było Bogu podziękować, iż jego wysokości nic złego się nie stało.
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 Było mi obojętne, że postanowili zmienić kierunek jazdy. 

  W miejscu, do którego przybyliśmy, stało miasto. Na wzgórzu stała wielka katedra, której wieża 

wykonana z kruchego kamienia o czerwonej barwie górowała nad innymi budynkami. Tak 

przynajmniej powiedział jeden z ludzi.Wnieśli mnie do… katedry. Zachwyciłem się kolorowymi 

freskami na bielonych ścianach, kolumnami wysokimi jak ja,kiedy jeszcze rosłem na wyspie, 

sufitem wysokim jak chmury na jasnym niebie. Postawili mnie w bocznym, niedużym 

pomieszczeniu. Następnie zawołali ubranego w szaty człowieka, który pokropił mnie wodą i 

obszedł dookoła, starając się oblec mnie dymem z małej metalowej puszki. 

- To się winno podobać Panu Naszemu, pono wybawił od ognia w dawnych czasach ten krzyż- 

rzekł jeden z nich, którego nazywali Michałem. 

  I ponownie oddawali mi część, a raczej temu, co przedstawiam. Nie są jednak na tyle bojaźliwi, by 

odpędzać ode mnie szkodniki. Coraz częściej czuję, jak przez mój rdzeń przedzierają się maleńkie, 

dla ludzi niemalże niewidoczne szkodniki wyżerające moje wnętrze. Nie potrzeba było dużo czasu, 

a zacząłem trzeszczeć, jęczeć i pękać w środku. Nie zwracali na to najmniejszej uwagi i jedynie w 

strachu padali przede mną. To właśnie najbardziej mnie bolało, nie troszczyli się o mnie. 

Pewnego dnia rozpadłem się. Wynieśli mnie z katedry, ale nie odłożyli. Spalili…I co dziwniejsze 

dopiero wtedy poczułem się wolnym duchem, dymem noszonym przez wiatr, świadkiem wielu 

ciekawych wydarzeń. Być duchem historii, czy to możliwe? 
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