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Stosy 

Stosy płonęły dzień i noc. Żarzyły się niczym piekielny ruszt, spopielając skórę i 

mięso, a wytapiający się tłuszcz skapywał na niżej ułożone bale, wzmagając pożogę. Du-

szący swąd palonych ciał przepełniał powietrze, a niesiony wiatrem zatruwał okolicę tru-

pim, słodkawym wyziewem. Choć gorejące pryzmy osłaniał przed oczami ciekawskich gę-

sty bór, łunę widać było z daleka. Na tle nocnego nieba jaśniała jak wschodzące, wynatu-

rzone słońce, judaszowa obietnica świtu. 

Peter bez emocji przyglądał się płomieniom, prawie nie zauważając przemykają-

cych na ich tle ciemnych, zdegenerowanych postaci, bardziej podobnych do upiorów niż 

ludzi. Świadomość, że wkrótce kończą nie przynosiła mu satysfakcji. Znudzony pociągnął 

jeden i drugi łyk palącego gardło płynu. Trzeci zatrzymał w ustach tak długo, aż poczuł 

drętwienie języka, po czym ze wstrętem wypluł ciepłą, zupełnie już pozbawioną smaku 

lurę.  

Takich miejsc jak to czekało na niego jeszcze wiele. 

 

*** 

 

— Jakże będzie? — Księżna Zofia Ulryka von Brenn zatopiła drapieżne spojrzenie 

w bladej twarzy Ermy Globel, z lekka przymrużywszy powieki. 

— Ja niewinna, jaśnie pani — wybełkotała przykuta do ściany młoda jeszcze, ale 

wyniszczona mękami wieśniaczka, dzwoniąc zębami z zimna. 
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Od ściany lochu ciągnęło przejmującym chłodem. Szlachetnie urodzona mocniej 

zacisnęła dłoń na wstęgach płaszcza pod szyją; spod jego poły wyłonił się rąbek bogato 

strojonej sukni. 

— Winna czy nie, spłoniesz jak inne przed tobą — odrzekła bez krzty współczucia. 

— A jeśli obiecasz zrobić to, czego żądam, mąż mój wstawi się za tobą. Dziatki masz — tu 

w obojętny głos arystokratki wkradła się nuta zazdrości. — Ocalić ich nie chcesz? Wszak 

mogą je uznać za szatańskie bękarty. 

Po wymizerowanych, poczerwieniałych nagle policzkach Ermy popłynęły łzy.  

— Chcę, pani. — Spuściła w strapieniu nierówno ogoloną głowę, naznaczoną krwa-

wymi śladami nożyc. — Tylko czy podołam temu, czego zażądasz? 

— Podołasz. — Padła odpowiedź, a Zofia Ulryka zbliżyła twarz do twarzy więź-

niarki i zniżyła głos do szeptu: — Zabierzesz mnie tam, gdzie ty i inne bywacie w księży-

cowe noce. 

Zaszokowana wieśniaczka podniosła wzrok. Czyżby to kolejna indagacja? Nowy, 

zmyślny fortel sędziów, prowadzący do wyznania grzechu? 

— Jaśnie pani, ja niewinna... 

Przez gładkie, jakby wykute z marmuru lico młodej księżnej przemknął grymas 

wstrętu, a jasne oczy, skryte w cieniu kaptura, zalśniły gniewem. Z rozkoszą wymierzyła 

Globel soczysty policzek. 

— A więc nie chcesz żyć! — Okręciła się na pięcie z szelestem sukni i dopadła 

drzwi. — Jutro spłoniesz jako druga, przeklęta wiedźmo! Twoje dzieci spłoną przed tobą. 

— Pani! — Oskarżona o czary szarpnęła łańcuchami, prężąc wychudzone ciało pod 

zgrzebnym strojem. — Jasna pani, chcę żyć! Zrobię, co każesz, zawiodę cię, dokąd... 

Von Brenn w jednej chwili znalazła się znów przy wieśniaczce i miękką, białą dło-

nią zasłoniła jej usta. 

— ...dokąd zapragnę — dokończyła szeptem, marszcząc nos od smrodu potu, 

dawno niemytego ciała i krwi. Potem powoli cofnęła rękę i powąchała palce, wyczuwając 

ledwo wyraźny zapach siarki. — Nie jesteś bez winy, wiedźmo — mruknęła, wycierając 

palce o płaszcz. — Od dziś będziesz służyć także i mnie. 

Erma lekko skinęła głową, zagryzając wargi. Ona i ludzie z jej stanu nawykli do 

służby. 

I ludziom, i demonom. 
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*** 

 

Nie pamiętała samego przeniesienia. Całą uwagę koncentrowała na nieznośnym 

swędzeniu ciała, natartego wcześniej śmierdzącym mazidłem. Na samą myśl o tym, że ma 

użyć specyfiku, który – jak głosiły legendy – przygotowywano z trucheł nieochrzczonych 

noworodków, zawrzała gniewem i o mało co nie wezwała sług, by obiły wiedźmie skórę. 

Z trudem stłumiła wściekłość, ale przekonawszy się, że nie ma innego niezawodnego spo-

sobu, sięgnęła w końcu po cuchnącą trupem maść. Niechętnie rozwiązała troczki hafto-

wanej złotą nicią nocnej koszuli, by z obrzydzeniem musnąć palcami zanurzonymi 

uprzednio w szklistej brei piersi, brzuch i biodra. Czarownica, nawykła do tego rytuału, 

bez wstydu zrzuciła odzienie i z upodobaniem nacierała maścią każdy, nawet najbardziej 

intymny skrawek ciała. 

W jaki sposób obie opuściły zamkniętą zamkową komnatę i znalazły się pod szczy-

tem oddalonej o setki mil góry Blocksberg, księżna von Brenn nie potrafiła wytłumaczyć. 

Dałaby głowę, że podróż trwała nie dłużej niż mgnienie oka. Gdy poczuła pod bosymi sto-

pami zimne kamienie o ostrych krawędziach, zadrżała. Księżyc w pełni z trudem przeni-

kał błądzące wokoło mgły. Wyglądało, jakby niespodziewanie znalazła się pośród chmur, 

a świat poniżej przestał istnieć. Gdzieś z oddali dobiegała wrzawa, a swąd palenisk suge-

rował, że jasna poświata na szczycie pochodzi od gorejących płomieni. Jeszcze zanim usły-

szała głos przewodniczki, zrozumiała, dokąd powinna pójść. 

— Tędy, jaśnie pani! — Erma Globel zgiąwszy w uniżeniu ciemne, groteskowo de-

formowane przez wędrujące opary ciało, przywoływała ją zapraszającym gestem. — 

Tędy! 

Zofia Ulryka niepewnie podążyła za nią, zanurzając się w powodzi gryzących oczy 

dymów. Przygarbionych cieni, przemykających obok niczym senne widziadła, dostrzegała 

coraz więcej i w końcu straciła pewność, że wiedzie ją właśnie jej wiedźma. Szła jak luna-

tyczka, przyzywana przez melodię podnieconych krzyków, rubasznych śmiechów i nie-

zrozumiałych zaśpiewów, układających się w mamiącą uszy pieśń. Od diabelskich wyzie-

wów wirowało jej w głowie, nierzeczywiste postacie coraz ściślej otaczały księżną w obłą-

kanym pląsie, aż w końcu pojęła, że sama podryguje w takt czartowskiej muzyki, opasy-

wana przez kręgi mgielnych tancerzy. Pulsujące na tle wszechobecnych płomieni ciemne 

kształty zaczęły zlewać się w jeden wynaturzony, bezkształtny korowód. Oszołomiona, 
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podniosła dłonie do oczu, a setki widmowych rąk poczęły sięgać po nią, jak po swoją wła-

sność: zdarły koszulę, muskały lodowatymi dłońmi całe, nieosłonięte ciało, ślizgając po 

nabrzmiałych piersiach dziesiątkami obklejonych trupim śluzem paluchów, szczypiąc po-

śladki krogulczymi pazurami, pieszcząc łono natarczywym, bolesnym dotykiem. 

Wtedy pojawił się on: stanął przed nią i krzyknął coś w nieznanym języku, głosem 

władczym i zarazem kuszącym. Uniosła powieki: mężczyzna o pociągającym licu, strojny 

w złoto i purpurę, wyciągał do niej dłonie. Choć się tego spodziewała, nie dostrzegła ani 

rogów, ani innych czartowskich atrybutów; jedynie gorejące ogniem, hipnotyzujące oczy 

zdradzały nieczłowieka. Herby na pelerynie sugerowały, że nieznajomy pochodzi ze sta-

rego, książęcego rodu, ale nie rozpoznała ani godła, ani zawołania. Rozmyty korowód wi-

dziadeł za jego plecami przestał krążyć, formując zarysy okien, fantazyjnie rzeźbionego 

sufitu, kolumienek i drzwi, zmieniając mgły w zdobiące ściany fantastyczne draperie. 

Ogień z sabatowych palenisk zapłonął w kominku i rozjarzył dziesiątki świec w srebrnych 

kandelabrach.  

Zmieszana Zofia wstydliwie okryła dłońmi swą nagość. Widząc to, nieznajomy 

zdjął rodową pelerynę i narzucił ją na ramiona księżnej. Otuliwszy się nią, dumnie pod-

niosła głowę. 

— Wiesz, czego chcę? — spytała. 

— Tak. — Uśmiechnął się, wskazując na zwieńczone baldachimem królewskie 

łoże. — Wasz mąż, pani, to starzec. Z winy jego niedołęstwa nie dajesz mu potomka, nie 

rozumiem jednak, czemu nie skorzystasz z nasienia któregoś z młodych faworytów? 

Pełno ich na dworze. Kawaler von Schreck, baron Hollstein... 

— Nie zbrukam mego łona lichym nasieniem — odparła hardo. — Dziedzic zamku 

Brenn nie będzie bękartem byle szlachciury. 

— Będzie za to bękartem diabła. — Szlachcic sięgnął po stojące na masywnym stole 

kielich z winem i podał go księżnej. 

— Synem — sprostowała, podnosząc naczynie. Nie zbliżyła go jednak do warg, 

przypatrując się rozmówcy wyczekująco. 

Nieznajomy skinął głową. 

— Skoro dziedzic waszych ziem ma być czarcim synem, to i one muszą do czarta 

należeć — odrzekł. — Rozumiesz to, pani? 
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Von Brenn upiła łyk, ze zdziwieniem stwierdzając, że napój nie przypomina sma-

kiem wina i oddała kielich diabłu. 

— Mogą należeć choćby i do samego Belzebuba — powiedziała, ignorując rozlewa-

jący się po ciele żar, nie przypominający jednak żądzy. — Bylebym porodziła godne go 

dziecię. 

Nie wspomniała, że w wypadku śmierci męża, przy braku męskiego dziedzica, księ-

stwo odziedziczą jego krewni. Samą Zofię czekało wygnanie bądź dożywotnie zamknięcie 

w klasztorze, choć czart zapewne i o tym wiedział.  

Wziął ją za rękę i powiódł ku łożu. Zimno jego dłoni przeczyło piekielnej naturze. 

— Będzie jak zechcesz — obiecał i podniósł pelerynę, odsłaniając przyrodzenie 

księżnej. 

Potem pokrył ją jak zwierzę. Odurzona diabelskim winem, nie poczuła rozkoszy, 

jedynie tłumiony ból wnętrzności, jakby rozrywanych przez wijące się węże.  

 

*** 

 

Wczesną zimą pan na zamku Brenn niecierpliwie czekał na dziedzica. Brzemienna 

księżna, zamknięta w komnatach i otaczana jedynie przez damy dworu i służki, przygoto-

wywała się do porodu. Ten rok miał jednak okazać się dla księstwa, jak i dla samej Zofii 

Ulryki fatalnym. 

Jeszcze zanim nastał dzień rozwiązania, okolice zaczęła pustoszyć zaraza. Przyby-

wało wymarłych wsi, wyludnionych miasteczek, szabrownicy buszowali po pustych do-

mostwach, a na traktach zaczęli grasować rozbójnicy. Lud coraz głośniej szemrał o boskiej 

karze i nadchodzącym czarcim panowaniu. Tu i ówdzie nawet widziano diabła, grabarze 

opowiadali, jakoby na cmentarzach czarownice wygrzebywały spod ziemi świeże, nie-

mowlęce truchła. Książę zmuszony był ponownie wezwać inkwizytorski sąd na pomoc. 

Te kobiety, które wcześniej umknęły kostusze, teraz trafiły do lochów, a w całym księ-

stwie zapłonęły stosy. Choć skazywano czarownicę za czarownicą, nie powstrzymano za-

razy. 

Poród księżnej zdawał się nie mieć końca i przywodził na myśl zadawane wiedź-

mom męki. Wrzaski nieszczęsnej szlachcianki i skowyt torturowanych wieśniaczek krą-

żyły wraz z echem pomiędzy grubymi murami starego zamku, niknąc w bezksiężycowym 

mroku. Wkrótce wdarł się pomiędzy nie pierwszy krzyk nowo narodzonej księżniczki. 
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— Czarcie, czarcie, nie taka była umowa — mamrotała wycieńczona Zofia, gdy 

służki i damy dworu wymykały się chyłkiem z jej komnat, umykając przed obłąkanym 

wzrokiem pana zamku Brenn. — Miałeś dać mi syna, przeklęty piekielny pomiocie! 

Pozostawiona sama sobie, wiła się na zakrwawionym prześcieradle i szeptała w 

gorączce coraz okropniejsze bluźnierstwa, nieświadoma obecności męża. Starzec szybko 

pojął, z kim cudzołożyła, ale powściągnął chęć dobycia szpady. I tak trawioną połogową 

gorączką czekał rychły zgon, a nie zamierzał skracać mąk wszetecznicy, która nie potrafiła 

dać mu upragnionego syna. Postawił nawet pod drzwiami strażników, by nikt nie ulżył jej 

w cierpieniach. 

Sam pożegnał się ze światem prędzej niż żona. Zofia Ulryka zdrowiała w cudowny 

i, jak szeptano, szatański sposób, a komnaty po połogu opuściła już jako wdowa. Zamek 

miał już jednak nowego pana: młodszy brat księcia niezwłocznie wyciągnął dłoń po swe 

dziedzictwo. Księżnej stanowczo odmawiano przywileju rozmowy z nieznanym wcześniej 

krewnym; z dnia na dzień traciła przyjaciół, popleczników i wpływy. Odebrano jej nawet 

córkę — stryj roztoczył opiekę nad małą księżniczką tak troskliwie, jakby już była sierotą. 

Zapewne miał co do niej własne plany. 

Polowania na czarownice przybrały na sile. By zadowolić sędziów i choć na chwilę 

ulżyć sobie w bólu, torturowane kobiety wskazywały coraz to nowe uczestniczki sabatów. 

Jedna, potem druga i kolejne zeznały, że nawet księżna von Brenn obcowała z demonami 

na górze Blocksberg. Gdy służki opowiedziały, jak tuż po porodzie rzuciła na męża śmier-

telną w skutkach klątwę, a damy dworu przypomniały, że pomimo straży u drzwi i za-

mkniętych okien, odwiedzała chorą odrażająca zielarka-starucha, dla Zofii nie było już ra-

tunku. 

Jako damę szlachetnego urodzenia, nie spalono jej żywcem, lecz specjalnie dla niej 

sprowadzono z Cesarstwa wprawnego kata. Na chwilę przed egzekucją ujrzała wreszcie 

nowego pana zamku Brenn: mężczyznę o pociągającym obliczu, strojnego w złoto i pur-

purę. Zanim ją ścięto, zdążyła wykrzyczeć, że księstwem od teraz rządzić będzie diabeł. 

Stosy płonęły dzień i noc. 

 

*** 

 

Stosy płonęły dzień i noc. Żarzyły się niczym piekielny ruszt, spopielając skórę i mięso, a 

wytapiający się tłuszcz skapywał na niżej ułożone bale, wzmagając pożogę. Słodkawy 
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smród gorejących ludzkich zwłok przesiąkał mundury, na długo zostawał we włosach, 

przenikał skórę, ale dla Petera nie stanowiło to problemu. Przywykł i w końcu przestał go 

czuć. Przywykł też do nieustającej, wciąż jeszcze cichej kanonady, której echa niosły się z 

oddali. Z dnia na dzień coraz bliższe, głośniejsze, złowróżbne, z coraz większym trudem 

zagłuszane przez strzelające płomienie, huk kruszejących bali i trzask pękających kości. 

Nadciągały niczym nadchodząca burza, ale Globel zachowywał spokój, pewien, że zdąży 

przed deszczem. 

Pogardzał podwładnymi, którzy wciąż ulegali słabościom: okazywali najmniejsze 

choćby oznaki wstrętu, oburzenia, litości. Z upodobaniem zmuszał ich do wykonywania 

najgorszej, najbrudniejszej roboty, uważając, że nic nie łamie kręgosłupów nowych pod-

komendnych skuteczniej, niż mierzenie się z trudnymi rozkazami. Zapatrzony w ogień, 

pociągnął kolejny łyk z prawie już pustej butelki. 

— Przypomina ci to coś, Brenn? — Z rozmysłem pomijał przedrostek „von” z na-

zwiska Ericha. — Przecież te ziemie należały kiedyś do twojego rodu. 

— Nie wiem, co miałoby mi to przypominać — odparł milczący dotąd szeregowiec. 

Globel uśmiechnął się krzywo. Haczykowaty nos i odblask płomieni w wodnistych 

oczach sprawiały, że jego głowa przypominała łeb krogulca. 

— Twoi przodkowie palili tak wiedźmy — wyjaśnił z perwersyjną uciechą. 

— Nie tak. I nie tylko moi. Jedną z księżnych von Brenn też skazano za czary. 

Peter opróżnił butelkę i cisnął ją gdzieś w mrok, rozdrażniony hardością odpowie-

dzi. 

— Tę sukę, która dawała dupy demonom. Ponoć zdążyła urodzić, zanim oddali ją 

katu — potwierdził oschle. — Tak, Brenn, znam historię twojej rodziny: skrytobójstwa, 

czarownice, kazirodcze związki... Piekło zawsze wam sprzyjało. I w dalszym ciągu wam 

sprzyja. Nic dziwnego — oderwał wzrok od płomieni i zatrzymał spojrzenie na ponurej 

twarzy młodego człowieka w mundurze pozbawionym dystynkcji — przecież ty, Brenn, 

pochodzisz w prostej linii od diabła. Przyznaj, pochodzisz. Innych powieszono za zdradę, 

tylko ciebie zdegradowano. Czytałem akta: od pierwszego dnia na froncie i ani jednej rany. 

Jak to dobrze mieć chody u czarta... 

Erich zmrużył powieki, dumnie wytrzymując drapieżne spojrzenie przełożonego. 

— Może i dobrze — odrzekł powoli. — Co z tego? 

— Dostaniesz odpowiednie do swej natury zadanie. 
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Peter zawiesił głos. Von Brenn przymknął oczy jeszcze bardziej, domyślając się 

charakteru polecenia. Czuł, jak potnieją mu bezwiednie zaciśnięte w pięści dłonie. 

— Ty i twój oddział... Zlikwidujecie ich, gdy skończą. Wszystkich, co do jednego. 

Potem spalicie ciała. Zakopiecie pozostałości, tak żeby nie został po nich żaden ślad. 

Erich uniósł powieki i udając, że przetrawia otrzymane właśnie polecenie, dyskret-

nie rozejrzał się wokoło: strzygowate postacie, dotąd doglądające ognia, gdzieś znikły i 

zostali z Globlem przy stosach sami. Rozumiał, że wyrok na kilkudziesięciu więźniów, wy-

dany szeptem i na osobności, obciąży tylko jedną kartotekę: jego własną. 

— Jestem teraz tylko szeregowcem — odparł lodowatym tonem. — Nie mam 

prawa wydać ludziom takiego rozkazu. Powtórzy go pan wobec wszystkich? 

Globel, mimo iż odurzony alkoholem, zaskakująco sprawnie wyłuskał parabellum 

z kabury i wycelował je wprost w czoło krnąbrnego żołnierza. Pistolet nieustannie podry-

giwał w trzęsącej się dłoni. Von Brenn wiedział, że ów dygot nie miał wiele wspólnego z 

wywołanym przez jego słowa wzburzeniem, będąc raczej drżączką nałogowca. 

— Nie wydam takiego rozkazu — powtórzył, akcentując każde słowo. — Nikomu. 

Kościsty palec z dziwną łatwością nacisnął spust, nic się jednak nie stało. Zamiast 

huku wystrzału, powietrze przeszył grzmot pękających od żaru bali. Na twarzy Globla od-

malowało się najpierw zaskoczenie, potem rozczarowanie, a na koniec wściekłość. W 

przypływie furii cisnął bezużyteczny kawał żelastwa na ziemię. Po plecach von Brenna 

zdążyła w tym czasie spłynąć ciepła strużka potu. 

Nie czekał, aż strzelec poszuka zamiennika dla zaciętej broni. Bezzwłocznie rzucił 

mu się do gardła, powalając na błotnisty grunt, ale nie zdołał objąć palcami żylastej szyi 

osłaniającego się rękami Globla. Poprzestał na wymierzaniu w co popadnie zajadłych, co-

raz gwałtowniejszych ciosów, jakby gołymi pięściami próbował odegrać się za kolegów 

powieszonych na fortepianowych strunach, podwładnych poległych w samobójczych ata-

kach, więźniów samowolnie skazywanych na śmierć i zmarnowaną młodość. 

W końcu złamał niezborny opór Globla. Szarpnął za klapy munduru, uniósł barki 

przełożonego ponad ziemię i cisnął nim o grunt. Raz, drugi, trzeci, aż mała, łysa głowa 

Petera bezwładnie zakołysała się na chudej szyi. Czując, że nieprzytomny przeciwnik już 

mu nie zagrozi, Erich podniósł wzrok i rozejrzał się wokoło, ale szamotanina na szczęście 

nie przykuła niczyjej uwagi. Otarł rękawem spoconą twarz i zastygł na klęczkach, uspo-

kajając oddech.  
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— No i co, Brenn? — Usłyszał nagle słaby śmiech. — Nie tak łatwo mnie zabić. W 

mojej rodzinie też była czarownica, spalona za to samo, co tamta twoja arystokratyczna 

dziwka... Może ja też pochodzę od diabła? 

Szeregowiec drgnął i spojrzał w zalaną krwią twarz, zmienioną przez sardoniczny 

uśmiech w odrażające oblicze upiora. 

— Nie, Globel. — Wyciągnął dłonie ku jego szyi i zacisnął palce, czując niespokojne 

pulsowanie pod skórą. — Ty jesteś... tylko człowiekiem. 

Rozluźnił uścisk, gdy tętnienie ustało. Potem wstał i pociągnął drgające ciało ku 

stosom. 

Ogień przyjął je jak swoje. 

 


