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  1  

Drzwi cicho skrzypnęły, gdy Nawojka wraz z babką wy-
mknęły się z izby. Noc była ciepła, powietrze pachnia-

ło ziołami. dziewczyna rozejrzała się dookoła i uśmiechnęła, 
widząc, jak wiele osób wychodzi ukradkiem ze swoich chat. 
starsi mieszkańcy wioski przyodziani w biel, rozpromienie-
ni, prowadzeni byli ostrożnie przez młodzież. Nawojka mia-
ła ochotę krzyknąć z radości, gdy zobaczyła z daleka Ludmiłę 
i wojciecha. w ostatniej chwili powstrzymała się, kiedy przy-
pomniała sobie, co powiedziałby jej brat. ale przecież on spał 
teraz jak zabity, nafaszerowany naparem z maku!

Kiedyś było inaczej. Babka opowiadała, że zanim pojawili 
się mnisi w swoich ciemnych, brudnych szatach i węszyli ni-
czym gończe psy za każdym świętym miejscem – chramem, 
gajem, górą czy strumykiem – wszyscy mogli wesoło i hucz-
nie świętować, składać obiaty przodkom, modlić się do Bogi-
ni o dobre zbiory, skakać przez ognie rozpalane na wzniesie-
niach w czasie obu Przesileń, pić miód, opychać się kołaczem, 
kochać… To było jednak bardzo dawno temu. Babce Nawojki 
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opowiadała to jej babka, a tamtej – jej babka. dziś wielu miesz-
kańców osady wciąż obchodziło w ukryciu stare święta, ale 
część odwróciła się od Bogów. Niektórzy nie pamiętali już, dla-
czego wkładają zioła w strzechy, dlaczego skaczą przez święte 
ognie, dlaczego kładą miseczki z makiem i miodem przed wej-
ściem do chaty. Boginię mokosz zaczęli teraz nazywać maryją, 
a welesa – szatanem. Nie było już leśnej świątyni na Łyścu, nie 
było pięknych budowli dla Łado i Leli, a im pozostawało odpra-
wiać swoje obrzędy cichcem, w ciemnościach, w leśnych ostę-
pach – niczym demony, nie ludzie. mnisi węszyli i węszyli…

Babka Nawojki płakała, gdy opowiadała jej o prastarym 
sanktuarium, do którego w czasie Rusałczego Tygodnia przy-
bywali wyznawcy i wyznawczynie z wielu bardzo dalekich kra-
in. sanktuarium, o jakim mówiono cuda, a okoliczna ludność 
wierzyła, że stało tam od zarania dziejów, w miejscu natural-
nego czakramu o ogromnej mocy magicznej. O tak! Nawojka 
wiedziała, że mieszka u stóp ważnego i świętego obszaru, uko-
chanego przez Bogów. Była bardzo mała, gdy trwały już pra-
ce nad jakąś budowlą wznoszoną na cześć i chwałę nowego 
Boga, tak obcego i niezrozumiałego, że budził w niej lęk. Obcy 
także go budzili. Nawet sieciech, jej własny brat, poszedł za 
nimi. wygadywał o Leli-dzidzieli i o matce mokosz straszne 
rzeczy. Kłócił się z babką. Tłumaczył, że trzeba jak najszybciej 
wznieść opactwo, żeby przegonić diabły i demony. co gorsza, 
wcale nie chodziło mu o strzygi, błędy czy wąpierze. Nazywał 
demonami ich Bogów! minęło kilka lat, zanim Nawojka na-
uczyła się, jak sobie radzić z fanatycznym bratem. szkoliła ją 
babka, mieła, która w tych stronach budziła ogromny respekt. 
Jedni nazywali ją kapłanką i znachorką, inni ciotą, jędzą lub 
sekutnicą. wiedziała wszystko o Bogach, demonach, duchach, 
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zaklęciach, ziołach, amuletach i talizmanach. Potrafiła powie-
dzieć, spoglądając w kierunku rosnących na wzniesieniu mu-
rów: „zatrujemy studnię tym psim synom!”, a innego dnia 
pomóc katolickiemu chłopu, który złamał nogę podczas scho-
dzenia z góry. Teraz, gdy babka była już bardzo stara, Nawojka 
rozumiała, że to może być jej ostatnie święto. dlatego wzięła 
ją za rękę i prowadziła pewnie między chatami, przybudów-
kami, szopami i stodołami. Nie była już dzieckiem. Pragnęła 
pokazać babce, że jest gotowa, by zostać jej godną następczy-
nią. Jedno tylko różniło Nawojkę od jej wielkiej nauczycielki: 
nigdy nie pomogłaby ochrzczonemu ze złamaną nogą. Nie po 
tym, co widziała i co przeżyła jako dziecko. 

dotarli na miejsce. musiał być środek nocy. Niedokończo-
na jeszcze budowla czerniała w oddali na wzniesieniu, oblana 
delikatnym światłem księżyca. mówiło się, że jakiś wielki pan 
podczas polowania w tych lasach zobaczył pięknego, świetli-
stego jelenia, który nakazał mu budowę klasztoru na cześć 
Boga chrześcijan. Babka miała na ten temat swoje zdanie. 

– To możliwe, że owemu emerykowi ukazał się jeleń – ma-
wiała – w końcu jeleń, jako pan lasu, jest jedną z wielu form, 
jaką przybrać może nasz Bóg Polowań… Jednak człowiek ten 
musiał opacznie zrozumieć widzenie, którego był świadkiem. 
Nie wiedział, że po Jeleniowskiej Górze od początku świata 
przechadza się wielki Rogacz i że tam składano mu obiaty, 
wróżono i wieszczono z jego pomocą. 

Nawojka nie rozumiała tych słów jako dziecko. Teraz jed-
nak, wkraczając na drogę kapłanki starych Bogów, zaczyna-
ła je pojmować. 

– Będziemy świętować u stóp góry – rzekł Jarosław, wbi-
jając pochodnię w ziemię. – Rozłóżcie obiaty. sława Bogom! 
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– sława – wymamrotali wszyscy w odpowiedzi. Nie byli za-
chwyceni tym, że ze szczytu ich świętej góry zostali zepchnię-
ci do jej podnóży. O dawnej świetności przypominał teraz je-
dynie kamienny wał.

– mieło! – Nawojka usłyszała, jak ktoś zwraca się do jej 
babki. – czy Bogowie odwrócili się od nas? Przecież odkąd 
przybyli obcy, wciąż oddajemy cześć Łado i Leli, Świstowi, 
Poświstowi i Pogodzie! zostawiamy mak i kaszę dla dziadów! 
wlewamy miód do świętego ognia, choćby i potajemnie! dla-
czego Łado nie wykurzył stąd tych intruzów? dlaczego nie 
nasłał na nich leszych, biesów i czartów? dlaczego swarożyc 
nie podpalił im tej dziwnej budowli, która przyprawia mnie 
o dreszcze? 

– Od ciebie, Bogumile, na pewno się nie odwrócili. czyż 
nie ty posiadasz najwięcej kur w osadzie? czy to nie twoja mi-
lena urodziła kolejnego zdrowego chłopaka? wiem, bo sama 
pomagałam w połogu! a i to ci jeszcze powiem, że Rodzanice 
już wyznaczyły mu los wielkiego pana, który zawsze będzie 
wiódł dostatnie życie! 

Bogumił poskubał wąsa, chciał jeszcze coś na to odpowie-
dzieć, ale machnął ręką i odszedł. Babka poklepała Nawojkę 
po ramieniu. 

– Usiądę sobie na tym głazie i dam odpocząć nogom po ta-
kiej wędrówce, a ty pomóż porozkładać obiaty w dębowym 
zagajniku. 

dziewczyna odeszła, poprawiając po drodze chustę. Przy 
glinianych naczyniach z darami dla Bóstw stały już pozostałe 
panny z osady. Na widok Nawojki przerwały rozmowę. 

– co się dzieje? – spytała czujnie, widząc ich przestraszo-
ne twarze. Odwróciły wzrok i zabrały się do przenoszenia 



15

mis w stronę pobliskiego dębowego gaju. Jedynie Ludmiła 
uśmiechnęła się ciepło. 

– Ostatnio obawiają się ciebie – wyjaśniła, gdy dziewczęta 
odeszły. Nawojka podniosła brwi. – chodzi o Radomiłę. Odkąd 
jej rodziciele przeszli na nową wiarę, w chacie ciągle mówi 
się o tym, żeście z miełą są trucicielki studni i bydła, żeście 
w zmowie z Kusym… Radomiła wygaduje głupoty przy innych 
dziewczętach. 

– Tępa kobyła – prychnęła Nawojka. w głębi duszy poczu-
ła jednak ukłucie bólu. szykany obcych to jedno, ale Rado-
miła? Jeszcze kilka lat temu obie robiły wspólnie motanki ze 
starych gałganków. Nawojka nie miała pojęcia, że kolejna ro-
dzina przyjęła nową wiarę. zbyt wiele czasu spędzała ostatnio 
z babką, zbierając zioła, gotując wywary i przygotowując ma-
ści z borsuczego sadła. – To czego ona tu szuka dziś w nocy?

– Trzebor… – wyjaśniła Ludmiła. Nawojka przewróciła 
oczami i zerknęła w stronę grupy mężczyzn, którzy układali 
palenisko pod święty ogień. Kilku z nich stało na straży, trzy-
mając w dłoniach pochodnie. z jednej strony mieli niedokoń-
czony klasztor, z drugiej ogromną puszczę jodłową, której wy-
darty skrawek stanowił ich osadę położoną nieopodal świętej 
góry otoczonej starym kamiennym wałem. w lesie żyło wiele 
niebezpiecznych stworzeń, dlatego musieli stale mieć się na 
baczności. choć starszyzna prosiła, by zachować ciszę, młodzi 
nie byli w stanie ukryć podniecenia i radości, które udzielało 
się także Nawojce. wiedziała, że dzisiejszej nocy napatrzy się 
na zapasy chłopów na schwał, że będą sobie próbowali wza-
jemnie wytrącać kije, że dziewczęta zatańczą z mieczami na 
cześć zaślubin Leli i Łado. wiedziała jednocześnie, że tam, 
na ich świętej górze, z której zostali wygnani, trwa budowa 
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klasztoru dla innego Boga – Boga, którego wyznawcy uwa-
żają, że ich wesołe igrzyska, które mają zapewnić płodność 
i urodzaj kobietom, mężczyznom i zbożu, zostaną okrzyknię-
te mianem grzesznych, występnych i nieobyczajnych.

– Nie powinni wchodzić tak głęboko w bór – powiedziała 
agata. miała wystający, wielki brzuch i z niepokojem rozglą-
dała się za swoim chłopem, który poszedł z innymi po drew-
no na opał. – dzisiaj rusałki mocno dokazują…

– Głupiaś. Odkąd przyszli budowniczowie, rusałki odeszły 
głęboko w las, bo nie mogą znieść tych jazgotliwych modłów. 

– Rusałki nie boją się chrystusa – powiedziała Nawojka. – 
One służą naszym Bogom!

Kobiety zamilkły zawstydzone i wróciły do rozkładania da-
rów pod drzewem. 

– dobra Lelo-dzidzielo, Lilijo, Lelunio, ażeby mi się darzy-
ło, ażeby mnie kochał… – szeptała jedna. Nawojka zastana-
wiała się, czy ci ludzie zaczęliby równie chętnie modlić się do 
nowego Boga, gdyby obiecano im, że spełni on wszystkie ich 
zachcianki, obdarzy bogactwem i miłością, spowoduje obfite 
plony. Ta myśl zaniepokoiła ją. dotychczas większość miesz-
kańców osady odprawiała prastare obrzędy, ponieważ wie-
rzono powszechnie, że zapewnią urodzaj i płodność. mnisi 
mówili tylko o tym, żeby porzucić cały dobytek, wiecznie się 
umartwiać i śpiewać w tym dziwnym języku. mało kto szedł za 
nimi. a jednak zdarzali się i tacy. Przez chwilę Nawojka zasta-
nawiała się, co będzie, jeśli z czasem wszyscy zapomną o sta-
rych Bogach i będą myśleć, że to chrystus, maryja i aniołowie 
strzegą ich przed chorobami i zapewniają dobre zbiory. Już te-
raz bywała świadkiem, jak ktoś wolał poprosić o modlitwę, za-
miast przyjść do mieły po lekarstwo. a co z tymi, których siłą 
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zmuszano do przyjęcia nowej wiary? Nawojka słyszała strasz-
ne historie – o rozłupywaniu posągów, paleniu chramów, wy-
wlekaniu kapłanek i kapłanów za włosy, przybijaniu mężczy-
znom przyrodzenia do drewnianych desek za to, że ośmielili 
się przysięgać na Peruna, nie na chrystusa… dziewczyna po-
trząsnęła głową, by odgonić od siebie te myśli.

– weźcie stąd te zioła, tutaj leżą obiaty. Gdzie jest wiucha? 
mieliście ustawić ją niedaleko ogniska! – krzyknęła, zagania-
jąc do pracy rozkojarzone dziewczęta. – czy myślicie już tyl-
ko o tym, żeby upić się miodem i tańczyć nago z rusałkami?  
a niechże która popilnuje mis z darami, zaraz przyjdą lisy i zje-
dzą całą jajecznicę i pierogi!

– wiedźma – splunęła któraś z mniejszych dziewczynek 
i pobiegła schować się za grupkę złożoną ze starszyzny. Na-
wojka podeszła do babki siedzącej wciąż na kamieniu. 

– dziecko – rzekła babka z uśmiechem – pamiętaj, do kogo 
się zwrócą, gdy ich niemowlęta będą płakać przez kolkę.

Nawojka odwzajemniła uśmiech. Nagle jednak spoważniała. 
– Babko, czy to prawda, że kilkadziesiąt lat temu potężny 

wojownik zbuntował się przeciw krzewicielom nowej wiary, 
palił ich kościoły i próbował przegonić z naszych lasów? 

– Tak mówią – przytaknęła mieła. – Jednak wyznawcy 
chrystusa powrócili, a ze sobą mieli wojów niemieckich i ru-
skich. Nie kłopocz się tym jednak. spójrz, dziś w nocy będzie-
my świętować całym stadem tak, jak robili to nasi dziadowie. 
Ukryte dzieci Bogini zawsze znajdą sposób. 

– Gore, gore jasno! Żeby nie zagasło! – usłyszały obie kobie-
ty i przerwały rozmowę, by podejść bliżej świętujących. To był 
znak inauguracji obrzędu. 

właśnie rozpalono święty ogień i rozpoczęły się tańce. 
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Nawojka, gorąca od skoków przez ogień, wykrzyknień, pija-
na modlitwą i transem czy może miodem i wódką, odeszła od 
gromady wesołych chłopców i dziewcząt, żeby ochłonąć. czu-
ła rozpierającą ją energię młodości, wiosny, Jasnej Pory roku. 
Oto wraz ze współbraćmi odprawiała święte misterium natu-
ry, krzyczącej tego dnia w namiętnym uścisku zakochanych – 
Boga i Bogini, Łado i Leli. a ludzie i zwierzęta, wzorem bóstw, 
otoczeni intensywnym zapachem kwiatów, odnajdywali świę-
tość w intymnych zbliżeniach. To na chwałę Bogów i dziadów 
chłopcy popisywali się tężyzną fizyczną, a dziewczęta prezen-
towały zręczność i gibkość w tańcu. To na ich chwałę, Śwista, 
Pośwista i Pogody, aby i ten rok okazał się dobry, obfity, nie 
przyniósł suszy, powodzi, choroby ni głodu… czy było w tym 
naprawdę coś tak grzesznego, jak twierdził jej brat? 

Usłyszała skrzypnięcie gałązki i odwróciła się, odruchowo 
rysując w powietrzu znaki odganiające złe duchy. wojciech 
trzymał w ręku pochodnię, której światło odbijało się na jego 
zgrzanej, zaczerwienionej twarzy. Koszulę miał rozchełstaną, 
włosy w nieładzie. 

– Pokonałeś Bogumiła – powiedziała Nawojka. – dziękuję. 
wygrałam dzban miodu. 

wojciech uśmiechnął się i podszedł bliżej.
– Postawiłaś na mnie? dlaczego? 
– miałeś dziś po swojej stronie Łado. czułam, jak ci poma-

gał, gdy wykrzykiwałeś Jego imię. czułam w tobie Jego ener-
gię. Nadal ją czuję… 

Nie potrafiła zinterpretować jego spojrzenia. wziął ją za 
rękę i poprowadził. Początkowo myślała, że chce iść głębiej 



19

w las, ale on skręcił na polanę oblaną światłem księżyca. majo-
we zioła upajały zapachem, a od kamiennych wałów biła moc 
i majestat. wojciech wetknął pochodnię w ziemię, po czym po-
łożył się z westchnieniem wprost na miękkiej trawie. Gdzieś 
w oddali usłyszeli krzyk lisa.

– mój pradziad był żercą – powiedział wojciech. – Potrafił 
zrozumieć głos Peruna w trakcie burzy. widział, jak dziewan-
na biega z wilkami po lasach na Gromnicę*. swarożyc poka-
zywał mu w świętym ogniu znaki. aż pewnego dnia odczytał 
z płomieni swój własny los. 

Nawojka milczała. dobrze wiedziała, co krzewiciele nowej 
wiary robili żercom. Święci mężowie stawali się pierwszymi 
ofiarami zmian, jakie nadeszły kilka pokoleń temu. Oni – i ka-
płanki, mądre baby, czyli cioty. 

– zatańcz dla mnie – rzekł nagle wojciech, podpierając się na  
łokciach i patrząc na Nawojkę. dziewczyna zaśmiała się. czu-
ła bijącą od ciepłej, wiosennej ziemi energię, która pulsowała 
jej pod stopami, przepływała w górę, przez podbrzusze, klat-
kę piersiową aż do głowy. słyszała krzyki i tańce rusałek w le-
sie – a może to jej pobratymcy tańczyli i siłowali się przy og-
nisku? czuła, jak Łado i Leli zwierają się w miłosnym uścisku, 
sprawiając, że cała natura pragnie iść w ich ślady – bo to Oni 
byli  naturą, tak jak kobieta i mężczyzna, ziemia i niebo, księ-
życ i słońce – byli Nimi, byli boscy. Oto misterium, którego 

*  dawne święto dziewanny Gromnicznej, obchodzone przez słowian w lutym, 
zostało z czasem zastąpione Świętem matki Boskiej Gromnicznej, zwanym 
też Świętem Ofiarowania Pańskiego. Rozpalano wtedy woskowe świece, któ-
re chronić miały domostwa przed uderzeniem pioruna. Knoty gromnic wy-
konywano podobno z łodyg dziewanny. z poprzednią patronką lutowego 
święta matkę Boską łączy także fakt, iż jest wtedy opiekunką wilków. 



księża nigdy nie będą w stanie pojąć, z ich wyjaławiającym 
świętą kobiecość podejściem. 

zrzuciła lnianą tunikę i giezło, rozplotła warkocz i powie-
działa:

– zatańczmy razem. 




