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W 1692 roku w Salem,

w nowej anglii, doszło do serii
najsłynniejszych w historii procesów
΄
˛ wczesniej
o czary. Kilka miesiecy
córka
miejscowego pastora zaczeła
˛ cierpiec΄
na dziwne konwulsje. trzy mieszkanki
.
miasta zostały oskarzone o rzucenie
uroku. wkrótce tajemnicza choroba
˛ kolejne dzieci, a liczba
dotkneła
podejrzanych o czary kobiet rosła.
.
w Salem oskarzono
185 osób, z czego
19 powieszono, a jedna˛ skazano na
. .
zmiazdzenie kamieniami. ofiarami
΄
były głównie kobiety... wsród
wielu naukowych interpretacji
tej historii sprzed lat brakuje
΄ naprawde˛
jednej: a jesli
chodziło o czary?
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Rafał Olboromski

Patrzyłam dzisiaj, jak Gilesa Coreya przygniatali kamieniami. Leżał
tak przez dwa dni bez słowa. Przy każdym kamieniu mówili mu, żeby
się przyznał, bo dołożą głazów. A on tylko szeptał: „Zróbcie ciężej”. Stojąc
w tłumie, spotkałam jejmość Dane, która, gdy dołożyli ostatni kamień, pobladła, chwyciła mnie za rękę i zapłakała.
Z listu datowanego „Salem Towne, 16 października 1692”
Boston Athenaeum, Dział rzadkich manuskryptów
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Prolog
Marblehead, Massachusetts
koniec grudnia 1681 roku

P

eter Petford włożył długą drewnianą łyżkę do żelaznego
kociołka z pyrkoczącą nad ogniem soczewicą i próbował
przegonić niepokój, który zagnieździł mu się w żołądku. Przysunął niski zydel bliżej kominka, pochylił się i oparłszy łokieć
na kolanie, zaczął wdychać aromat gotowanych nasion zmieszany z wonią płonących jabłoniowych drew. Zapach ten nieco go
pokrzepił i pozwolił mu uwierzyć, że jest to całkiem zwyczajna noc, a kiedy wyjął łyżkę, żeby sprawdzić, czy ziarna są już
dostatecznie miękkie, w brzuchu zaburczało mu niecierpliwie.
Jako człowiek nieskłonny do refleksji, uznał, że jego żołądkowi
z pewnością nie dolega nic takiego, na co nie pomogłaby miska
soczewicy. Ta kobieta wnet nadjedzie, pomyślał z posępną miną.
Dotychczas nie korzystał z ludowych sposobów, ale Goody Oliver nalegała. Twierdziła, że tynktury i maści tej kobiety leczą
niemal wszystko. Słyszała też, że kiedyś udało jej się za sprawą
czarów odnaleźć zaginione dziecko. Peter stęknął. Wypróbuje tę
babę. Tylko ten jeden raz.
Z kąta ciasnej, ciemnej izby dobiegł go cichy jęk, podniósł
więc głowę znad parującego kociołka, a bruzdy niepokoju na

jego czole stały się jeszcze głębsze. Pchnął pogrzebaczem polano,
wzbijając trzaskający snop iskier i szarą smugę świeżego dymu,
a potem dźwignął się z zydla.
– Martho? – szepnął. – Nie śpisz?
Z ciemności nie dobiegł już żaden dźwięk, więc Peter cicho
podszedł do łóżka, na którym od kilku dni leżała jego córka.
Odchylił baldachim z ciężkiego wełnianego sukna i przysiadł
na skraju garbatego piernata, uważając, żeby nim nie poruszyć.
Migoczące światło ognia przesunęło się po wełnianych kocach
i objęło wymizerowaną buzię dziewczynki, otoczoną potarganymi włosami w kolorze lnu. Jej oczy, choć na wpół otwarte, były
szkliste i niewidzące. Peter wygładził włosy rozrzucone na twardym zagłówku. Drobniutka dziewczynka westchnęła cicho.
– Strawa już prawie gotowa – powiedział. – Zaraz ci przyniosę.
Kiedy nakładał łyżką gorącą soczewicę na płaski gliniany talerz, wstrząsał nim bezsilny gniew. Zacisnął zęby, aby opanować to uczucie, ale uciskało go pod mostkiem i skracało mu
oddech. Co ja mogę wiedzieć o opiece nad dzieckiem, pomyślał.
Wszystkie nalewki, jakich próbował, tylko pogorszyły stan córki. Ostatnie słowa wypowiedziała jakieś trzy dni temu, kiedy
po nocy krzykiem wzywała Sarah.
Usadowił się z powrotem na skraju łóżka i nabrawszy trochę gorących ziaren na łyżkę, wsunął ją do ust córki. Siorbnęła
z trudem i cienka brązowa strużka pociekła z kącika jej ust na
brodę. Peter wytarł ją kciukiem, wciąż zaczernionym kuchenną
sadzą. Kiedy myślał o Sarah, zawsze coś ściskało go w piersi, tak
jak teraz.
Skierował wzrok na dziewczynkę leżącą w jego posłaniu i bacznie obserwował, jak opuszcza powieki. Odkąd zachorowała, spał
na zapleśniałym sienniku, rzuconym na podłogę z szerokich sosnowych desek. W łóżku było cieplej, stało bliżej kominka i otaczały je zasłony z wełnianego sukna, przywiezione jeszcze przez
jego ojca z East Anglii. Przez twarz Petera przemknął ponury
grymas. Wiedział, że choroba jest oznaką niezadowolenia Pana.
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Cokolwiek stanie się z tym dzieckiem, stanie się z woli Bożej,
tłumaczył sobie. Gniew z powodu jej cierpienia musi więc być
grzeszny, bo to tak, jakby się gniewać na Boga. Sarah kazałaby
mu się modlić za zbawienie duszy córki, aby Martha doznała odkupienia. Peter jednak zwykł więcej myśleć o problemach swojego gospodarstwa niż o sprawach boskich. Zapewne nie był tak
dobrym człowiekiem jak Sarah. Nie pojmował, cóż to za grzech
Martha mogła popełnić przez pięć lat swego życia, żeby ściągnąć
na siebie chorobę, i łapał się na tym, że w modlitwach żądał od
Boga wyjaśnienia. Nie prosił o zbawienie córki. Błagał jedynie,
by wyzdrowiała.
Świadomość własnej pychy napełniała go gniewem i wstydem. Spoglądając na uśpioną twarz córki, zacisnął pięści.
– Są pewne grzechy, które czynią nas szatanami – powiedział
pastor podczas nabożeństwa w zeszłym tygodniu. Peter uszczypnął się w nos i mrużąc oczy, próbował sobie przypomnieć, o jakie grzechy chodziło.
Być kłamcą albo mordercą, to na pewno. Kiedyś przyłapali
Marthę na ukrywaniu brudnego kociaka w domowej spiżarni,
ale na pytanie Sarah odpowiedziała, że nic nie wie o żadnym
kocie. Chyba jednak nie takie kłamstwo pastor miał na myśli.
Być oszczercą lub składać fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu – to też. Kusić innych do grzechu. Sprzeciwiać się
Bogu. Czuć zawiść. Oddawać się pijaństwu. Pysznić się.
Peter popatrzył na delikatną, prawie przezroczystą skórę na
policzkach córki. Zacisnął pięść i wbił kostki w drugą dłoń. Jak
Pan mógł zesłać takie cierpienia na niewinną istotę? Dlaczego się
od niego odwrócił?
A może to nie dusza Marthy była w niebezpieczeństwie?
Może dziecko poniosło karę za jego, Petera, brak wiary zrodzony z pychy?
Podczas gdy ten nieoczekiwany lęk rozkrzewiał się w jego sercu, Peter usłyszał zbliżający się tętent końskich kopyt na błotnistej drodze, który zamarł przed jego domem. Zabrzmiały stłu8

mione głosy – mężczyzna zamienił kilka słów z młodą niewiastą
– zaskrzypiała skóra siodła i coś plasnęło. Musi Jonas Oliver i ta
baba, pomyślał Peter. Wstał z łóżka w tej samej chwili, gdy rozległo się ciche pukanie do drzwi.
Na ganku stała młoda kobieta o łagodnej, szczerej twarzy,
odziana w wełnianą pelerynę z kapturem, lśniącą od wieczornej
mgły. Trzymała małą skórzaną torbę. Biała ufryzowana koafiura
wręcz kazała wątpić, czy kobieta rzeczywiście spędziła w podróży
wiele mil. Za jej plecami majaczyła w mroku znajoma postać
Jonasa Olivera, farmera z sąsiedztwa.
– To wy jesteście Petford? – spytała młoda kobieta, rzucając
mu szybkie spojrzenie.
Skinął głową. Obdarzyła go krzepiącym uśmiechem, energicznie strząsnęła krople wody z peleryny i ściągnęła okrycie przez
głowę. Powiesiła je na kołku przy wejściu i wygładziwszy oburącz
pogniecione spódnice, szybkim krokiem przemierzyła izbę, by
przyklęknąć koło łóżka dziewczynki. Peter obserwował ją przez
chwilę, a potem zwrócił się do Jonasa, który tak samo przemoknięty stał na progu i głośno wydmuchiwał nos w chustkę.
– Paskudna pogoda – rzucił Peter na powitanie.
Jonas burknął coś w odpowiedzi. Schował chustkę do rękawa,
kilkoma tupnięciami pozbył się błota z butów, nie ośmielił się
jednak wejść do środka.
– Posilisz się przed odjazdem? – zaproponował Peter, w roztargnieniu masując dłonią kark. Nie był pewien, czy chce, żeby
Jonas przyjął zaproszenie. Jego obecność tylko by go rozpraszała,
a zresztą sąsiad miał jeszcze mniej ochoty na czcze gadanie. Sarah zawsze twierdziła, że Jonas Oliver nie skrzywiłby się, nawet
gdyby wóz zmiażdżył mu stopę.
– Pani Oliver na mnie czeka – odparł zapytany, wzruszając
ramionami. Zerknął w głąb izby, gdzie przycupnęła młoda kobieta, która właśnie szeptała coś do dziewczynki w łóżku. U jej
kolan, w wianuszku błotnistych odcisków łap, warował piesek
o zmierzwionej sierści brudnego koloru, wahającego się pomię9

dzy brązowym a ciemnorudym. Przez chwilę zastanawiał się,
gdzie trzymała tego psa podczas długiej podróży, bo wcale go
nie zauważył, a jej skórzana torba raczej by go nie pomieściła.
Parszywy kundel, pomyślał. Musi należy do małej Marthy.
– Przyjedź więc rano – powiedział Peter.
Jonas skinął głową, dotknął ronda grubego filcowego kapelusza i znikł w ciemnościach.
Peter znowu usiadł na niskim zydlu przy dogasającym kominku; na stole, obok jego łokcia stał talerz stygnącej soczewicy.
Wsparłszy podbródek na pięści, przyglądał się, jak ta dziwna
młoda kobieta białą dłonią głaszcze jego córkę po czole, i słuchał
cichego, niewyraźnego szmeru wypowiadanych przez nią słów.
Jej przyjazd powinien przyjąć z ulgą. Wiedział o tym. We wsi
wiele o niej mówiono. Uchwycił się tej myśli, starając się znaleźć
w niej choć odrobinę pocieszenia. Jednak gdy ze zmęczenia i troski jego oczy zaszły mgłą, a głowa bezwładnie opadła na ramię,
wizja skulonej w łóżku małej córeczki, wokół której zamyka się
ciemność, napełniła go przerażeniem.

Rozdział pierwszy
Cambridge, Massachusetts
koniec kwietnia 1991 roku

W

ygląda na to, że czas nam się kończy – oznajmił Manning Chilton, z błyskiem w oku zerkając na zegarek wiszący na dewizce przy kamizelce. Omiótł wzrokiem pozostałe
cztery osoby zgromadzone wokół stołu konferencyjnego. – Ale
jeszcze nie całkiem z panią skończyliśmy, panno Goodwin.
Ilekroć Chilton był z siebie szczególnie zadowolony, wpadał
w ironiczny, kpiarski ton; ta niestosowna i pretensjonalna maniera działała na nerwy jego doktorantom. Connie natychmiast
wychwyciła tę zmianę głosu i zorientowała się, że jej końcowy
egzamin nareszcie zbliża się do finału. Na dnie przełyku pojawił się kwaśny posmak – to żołądek podchodził jej do gardła.
Przełknęła ślinę. Pozostali wykładowcy z komisji odpowiedzieli
Chiltonowi uśmiechami.
Pomimo zdenerwowania Connie Goodwin poczuła w okolicach serca przyjemny dreszczyk satysfakcji i przez chwilę rozkoszowała się tym doznaniem. Gdyby miała zgadywać, powiedziałaby, że jest na dobrej drodze do zaliczenia egzaminu. Chociaż
mogło być lepiej. Omal nie uśmiechnęła się nerwowo, w porę
jednak przybrała spokojną, obojętną minę, znamionującą obiek-

tywną kompetencję – co bez wątpienia było bardziej stosowne
dla młodej kobiety w jej sytuacji. Nie był to jej naturalny wyraz
twarzy, więc wypadło to dosyć komicznie – wyglądała jak kogoś,
kto właśnie ugryzł cierpki owoc persymony.
Czekało ją jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedna możliwość porażki. Connie zmieniła pozycję na krześle. W ostatnich miesiącach, poprzedzających egzamin kwalifikacyjny, traciła na wadze
– początkowo wolno, potem w piorunującym tempie, więc teraz
w kontakcie z siedziskiem uwierały ją pozbawione otoczki ciała
kości, a sweter z szetlandzkiej wełny wisiał jej na ramionach.
Policzki, zwykle pełne, zapadły się, eksponując lekko wystające
kości policzkowe, przez co bladoniebieskie oczy, otoczone delikatnymi, krótkimi brązowymi rzęsami, wydawały się większe
niż w rzeczywistości. Gęste ciemnobrązowe brwi zbiegły się nad
oczami, splecione jakąś myślą. Mlecznobiałe płaszczyzny policzków i wysokiego czoła, upstrzone tu i tam delikatnymi piegami,
równoważył spiczasty podbródek oraz kształtny, acz wydatny
nos. Wargi Connie, i tak cienkie i bladoróżowe, pojaśniały jeszcze bardziej, gdy mocno zacisnęła usta. Jej palce mimowolnie
powędrowały do końca długiego warkocza o barwie kory, udrapowanego na ramieniu, ale przyłapała się na tym i cofnęła dłoń
na kolano.
– Nie mogę uwierzyć, że jesteś taka spokojna! – zawołał podczas lunchu tego dnia jej student, chuderlawy młodzieniec,
który pisał pracę licencjacką pod kierunkiem Connie. – Jak ty
w ogóle możesz jeść?! Gdybym to ja zaraz zdawał egzamin ustny,
pewnie już by mnie mdliło.
– Thomasie, ty dostajesz mdłości nawet podczas naszych
konsultacji – przypomniała mu łagodnie, chociaż prawdę mówiąc, apetyt ją opuścił. Przyciśnięta do muru wyznałaby pewnie,
że wzbudzanie w Thomasie lęku sprawia jej przyjemność. Ten
drobny przejaw okrucieństwa usprawiedliwiała przekonaniem,
że zastraszony student stara się dotrzymywać wyznaczanych
przez nią terminów, a także bardziej się przykłada do pracy...
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Postscriptum
Prawdziwe czarownice w prawdziwym życiu

Ani dla historyka, ani dla powieściopisarza procesy czarownic
z Salem z roku 1692 nie są niczym nowym. Tyle że kiedy pojawiają się w literaturze albo w historii, z góry zakłada się, że służą
za przykrywkę dla czegoś innego. Mówi się więc, że do procesów
doszło na skutek rywalizacji w życiu społecznym miasta Salem
i wioski Salem (obecnego Danvers) lub na skutek napięć powstających w związku z rolą kobiet w kulturze północnoamerykańskich kolonii. Zdaniem niektórych interpretatorów opętane dziewczynki najadły się spleśniałego chleba, który wywołał
u nich halucynacje. Natomiast pomija się fakt, że dla osób, które
doświadczyły paniki w Salem, procesy dotyczyły najprawdziwszego uprawiania czarów. Wszystkie zaangażowane w nie osoby
– sędziowie, przysięgli, duchowni, oskarżyciele i obrońcy – żyły
w systemie religijnym, który nie pozostawiał wątpliwości co do
tego, że czarownice istnieją naprawdę, diabeł zaś może wyrządzać szkody na ziemi przy pomocy swoich ludzkich popleczników. Kiedy zaczęłam obmyślać fabułę Zaginionej Księgi z Salem,
postanowiłam dla odmiany przyjąć pogląd wieśniaków z Salem:
a jeśli czarownice istniały naprawdę?
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Do pewnego stopnia zresztą rzeczywiście istniały, choć nie
w taki sposób, w jaki myślimy o nich dzisiaj. Średniowieczna
i wczesnonowożytna Anglia miały długą tradycję zamawiaczy (cunning folk), mądrych członków społeczności lokalnych,
którzy sprzedawali usługi okultystyczne: od zwykłego wróżenia
przez odnajdywanie zgub po uzdrawianie z rozmaitych chorób.
Szczególną rolę odgrywali zamawiacze wyspecjalizowani w odczynianiu uroków; jeśli ktoś podejrzewał, że czarownica rzuciła
na niego urok, zwrócenie się do zamawiacza lub zamawiaczki
dawało największą szansę na ulgę w cierpieniu. Przeważnie byli
to ludzie zręcznie prowadzący interesy, zawsze też mieli dość podejrzaną reputację; bądź co bądź, jeśli ktoś dysponuje władzą
zdejmowania uroków, to można przypuszczać, że potrafi je również rzucać.
Większość zamawiaczy wywodziła się z warstwy rzemieślniczej, a nie spośród robotników, ponieważ kupcy i rzemieślnicy
mogli bardziej elastycznie gospodarować czasem, by przyjmować klientów, jak również częściej umieli czytać i pisać. Zaklęcia, którymi się posługiwano, pochodziły zarówno z publikowanych ksiąg magicznych (grymuarów) tłumaczonych na angielski
z łaciny, jak i z praktyk pochodzących z czasów chrześcijaństwa
przedreformacyjnego.
Panuje opinia, że ludowa tradycja zamawiaczy nie mogła przybyć wraz z kolonistami do Nowej Anglii z dwóch powodów: po
pierwsze, wyznawali oni skrajną formę protestantyzmu, w której
nawet Boże Narodzenie uważano za zbyt pogańskie, a po drugie z uwagi na całkowitą nowość przestrzeni fizycznej Nowego
Świata. Szczególne cechy magii, odnoszące się do specjalnych
przedmiotów, specjalnych modlitw i specjalnych miejsc, były
przecież nierozerwalnie związane ze Starym Światem.
Czy jednak rzeczywiście? Kiedy po raz pierwszy wybuchła panika w Salem, wieśniaczka Mary Sibley była zdania, że sprawcę
zamętu można wykryć za pomocą ciasta czarownicy, podpłomyka z mąki żytniej i uryny opętanych dziewcząt, który upieczo14

no i dano do zjedzenia psu. Chociaż jej osobowość pokazana
w tej powieści jest wytworem mojej fantazji, to jej zachowanie
już nie. Prawdziwa Mary Sibley została zganiona za posłużenie
się diabelskimi środkami dla zdemaskowania działania diabła,
a dalej żyła w przeświadczeniu, że ciasto czarownicy ma realną
moc i można je zastosować do rozwiązania problemu czarów
w Salem. Podobnie tajemniczy magiczny kamień graniczny,
wspomniany w książce, ma za wzór prawdziwy kamień z Newbury w Massachusetts. Magia istniała więc w codziennym życiu
kolonistów Nowej Anglii, choć w dość zakamuflowany sposób.
Odtwarzając świat otaczający Deliverance i jej rodzinę, starałam się zachować jak największą dbałość o szczegóły, zwłaszcza
dotyczące strojów i wyposażenia wnętrz. Przez tekst przewijają się również liczne prawdziwe postaci, choć spieszę dodać, że
zgodnie z regułami fikcji literackiej niektóre szczegóły ich życia
zostały upiększone lub zmienione. Postaciami historycznymi są
sędzia i przysięgli z procesu o oszczerstwo, wytoczonego w tysiąc sześćset osiemdziesiątym drugim roku przez Deliverance,
podobnie jak Robert „King” Hooper, zamożny kupiec z Marblehead. Opis postaci pełniącego obowiązki gubernatora Williama
Stoughtona, przewodniczącego procesowi czarownic w Salem,
oparłam na jego istniejącym portrecie.
Zgodny z prawdą historyczną jest również charakter dowodów zgromadzonych przeciwko oskarżonym o czary, w tym tzw.
cycek czarownicy, służący karmieniu czarciego potomstwa i chowańców. Zjawisko to stanowiło jedyną weryfikowalną formę
fizycznego dowodu; niemal cała reszta materiału dowodowego
była „widmowa”, czyli opierała się na zeznaniach świadków, którzy widzieli widma oskarżonych uprawiające czary. Historycy
nie są zgodni w ocenie tego, czym mógł być naprawdę cycek czarownicy. Różni badacze wskazują na patologiczny trzeci sutek,
narośla i znamiona na skórze oraz – najczęściej – na łechtaczkę.
W świecie pozbawionym sztucznego oświetlenia, lusterek kosmetycznych, prywatnych sypialni i łazienek, pogląd, że kobiety
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czuły się do pewnego stopnia wyobcowane z ciała, wydaje się
uzasadniony.
Co najważniejsze, kobiety współoskarżone z Deliverance
w procesie czarownic – Sarah Wildes, Rebecca Nurse, Susannah
Martin, Sarah Good i Elizabeth Howe – są postaciami historycznymi, prawdziwe są również daty ich osądzenia i egzekucji. Starałam się przedstawić osobowości tych postaci zgodnie
z naszą wiedzą o nich, aczkolwiek pozwoliłam sobie na pewne
dowolności w stosunku do Sarah Good. Epizodycznie pojawiają się w książce również inni oskarżeni o czary: Wilmott Redd
z Marblehead, Sarah Osborne, która umarła w więzieniu, oraz
pozbawiony godności duchownego George Burroughs. Sarah
Good naprawdę odgrażała się pod szubienicą, krzycząc: „Taka
ze mnie czarownica, jak z ciebie czarownik, a jeśli odbierzesz mi
życie, Bóg da ci krew do picia!”. Co ciekawe, miejscowa tradycja
utrzymuje, że człowiek, który był adresatem tej groźby, Nicolas
Noyes, umarł po latach z powodu krwotoku, w pewnym sensie
więc przepowiednia Sarah się sprawdziła.
Przypadek córki Sarah Good, Dorcas, skłonił mnie do pokazania, w jaki sposób skutki procesu jeszcze po latach odbijały
się na rodzinach oskarżonych. Prawdziwa Dorcas, dziewczynka cztero- lub pięcioletnia, spędziła w bostońskim więzieniu
osiem miesięcy, a jej matka została powieszona. Wskutek tego
podwójnego koszmaru mała Dorcas postradała zmysły. W tysiąc siedemset dziesiątym roku jej ojciec William Good pozwał
miasto, domagając się pomocy w jej utrzymaniu, twierdził bowiem, że Dorcas „skuta łańcuchami w lochu została tak ciężko
doświadczona i przestraszona, że już zawsze potem była wielkim
ciężarem, w najlepszym razie mając tylko resztki jasnego umysłu, by sobą władać”. Nawet dla tych, którzy ostatecznie zostali
uniewinnieni, uwikłanie w procesy powodowało, że całe rodziny ponosiły ich ekonomiczne i społeczne konsekwencje jeszcze
w osiemnastym wieku – co tłumaczy surowe warunki, w jakich
żyły występujące w książce Mercy i Prudence.
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Przedstawienie postaci Prudence Bartlett jako osiemnastowiecznej akuszerki z Marblehead, która prowadzi dziennik,
zawdzięczam pracy Laurel Thatcher Ulrich o Marcie Ballard, osiemnastowiecznej akuszerce z Maine, która zapisywała
w dzienniku swoje codzienne czynności (choć, co trzeba podkreślić, nie była czarownicą).
Różne elementy magiczne przewijające się przez tę opowieść
pochodzą z badań, jakie prowadziłam nad księgami magicznymi w British Museum, a zwłaszcza nad tekstem o nieustalonym
wieku i autorstwie, zwanym Kluczem Salomona (żadnych północnoamerykańskich ksiąg magicznych z okresu kolonizacji nie
znaleziono, przynajmniej do tej pory). Magiczne koło umieszczone na drzwiach domu przy Milk Street zostało skopiowane
z rękopisu znajdującego się w Bibliothèque de l’Arsenal w Paryżu, przedrukowanego we współczesnej książce o historii okultyzmu. Podobnie uzdrawiające zaklęcie „Abrakadabra” pochodzi
z rzymskiego talizmanu, którego trójkątny kształt miał wyciągać
chorobę z ciała; zostało ono omówione w innej współczesnej
książce o magii ludowej. Uryna i butelki na czarownice były
powszechnie stosowane w zamawianiu, zgodnie z logiką magii
ludowej, w myśl której fragment ciała może zastępować jego całość. Wreszcie „klucz i Biblia” oraz „sito i nożyce” były bardzo
rozpowszechnionymi technikami głównego nurtu wróżbiarstwa,
używanymi jeszcze w dziewiętnastym wieku. Każdy, kto podejmując decyzję, próbował rzucać monetą lub potrząsać magiczną
kulą numer osiem, miał w rękach współczesne ekwiwalenty tych
technik.
A co z Deliverance Dane? W rzeczywistości oskarżenie przedstawiono jej już pod koniec paniki w Salem, kiedy fala zaczęła
docierać dalej, do wsi hrabstwa Essex. Mieszkała ona z mężem
Nathanielem w Andover, w Massachusetts, i w tysiąc sześćset
dziewięćdziesiątym drugim roku uwięziono ją na trzynaście tygodni pod zarzutem uprawiania czarów. Niewiele o niej wiadomo oprócz tego, że przeżyła procesy, poza tym, inaczej niż
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w przypadku kilku innych kobiet, nie ma dowodu na to, że rzeczywiście była zamawiaczką. Udało mi się znaleźć tylko jeden
dotyczący jej dokument, a mianowicie rachunek wystawiony
Nathanielowi za utrzymanie Deliverance w więzieniu. Wraz
z innymi kopiami i elektronicznymi wersjami autentycznych
dokumentów sądowych można go obejrzeć w cyfrowym archiwum dotyczącym czarów w Salem, prowadzonym przez University of Virginia.
Chcę też powiedzieć parę słów na swój temat. Badania genealogiczne kolejnych pokoleń kobiet z rodziny Howe wykazują nasze pokrewieństwo zarówno ze skazaną za czary Elizabeth
Howe, która epizodycznie pojawia się w powieści, jak i z sądzoną za czary Elizabeth Proctor. To ostatnie uważa się za bliższe,
jako że Elizabeth Proctor przeżyła procesy, a Elizabeth Howe
– co czytelnicy już wiedzą – nie.
Przez długi czas wiedza o tym stanowiła po prostu jeszcze jeden
dziwaczny i zabawny szczegół związany ze mną, który mało kto
znał. Potem jednak, po kilku latach mieszkania i pracy w Cambridge przyjechałam do hrabstwa Essex w stanie Massachusetts.
Kiedy przyzwyczajaliśmy się do życia na Północnym Wybrzeżu,
duże wrażenie zrobiło na mnie to, jak bardzo w Nowej Anglii
przeszłość wciąż rzutuje na teraźniejszość, zwłaszcza w niedużych miasteczkach, gdzie ludzie mają dobrą pamięć, a także to,
jak dalece osobowość pierwszych kolonistów została zatracona
w narodowym micie. W sypialni naszego niedużego, lecz bardzo
starego wynajętego domu znaleźliśmy z mężem niedużą końską
podkowę, pomalowaną i powieszoną nad tylnymi drzwiami na
szczęście, a może – trudno definitywnie stwierdzić, co z tego jest
prawdą – dla odstraszenia złych mocy.
Opisaną tu historię zaczęłam sobie opowiadać, przygotowując się do doktoranckiego egzaminu kwalifikacyjnego w ramach
American and New England Studies w Boston University, kiedy
zabierałam psa na długie spacery do lasu między Salem a Marblehead. Udoskonaliłam ją potem, prowadząc z dwiema grupa18

mi studentów pierwszego roku Boston University zajęcia propedeutyczne i seminarium poświęcone czarom w Nowej Anglii.
(Szczególnie spodobało im się dodatkowo premiowane zadanie,
polegające na znalezieniu dwóch różnych metod zdjęcia uroku
z krowy oraz opisaniu wad i zalet obu).
Powieść dała mi niepowtarzalną okazję, by przywrócić indywidualność – aczkolwiek fikcyjną – niektórym z tych odchodzących w zapomnienie ludzi. Do historii Deliverance odczuwałam pociąg również dlatego, że jako mieszkanka Nowej Angli
poczuwam się do spuścizny po trudnych i czasem nadmiernie
lubiących książki kobietach. Czy znajomość nietuzinkowej
przeszłości moich odległych przodkiń zaważyła na wyborze
pracy doktorskiej na temat kultury Ameryki Północnej? Jestem
przekonana, że tak. Podejrzewam jednak, że nawet gdybym nie
zdobyła tej wiedzy, fakt, że były czarownicami, cokolwiek przez
to rozumiemy, przyczynił się do tego, że jestem dziś tym, kim
jestem. Wyrażam wdzięczność ludziom, którzy odeszli, za każdą
cząstkę ich osobowości, którą po nich odziedziczyłam.
Katherine Howe
Marblehead, Massachusetts
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Dwie kobiety o niezwykłych zdolnosciach.
˛ krwi.
˛ ˛ wiezy
Dziela˛ je trzy stulecia, łacza

Urocza, czarodziejska, magiczna

΄ ΄ której akcja dzieje sie˛ współczesnie,
΄
powiesc,
ale ma swa˛
geneze˛ w XVii wieku, w czasach słynnych procesów czarownic
˛
z Salem. Connie Goodwin, absolwentka Harvardu, spedza
΄
lato w rodzinnym miescie, zbierajac
˛ materiały do pracy
doktorskiej. Podczas porzadkowania
opuszczonego domu
˛
.
babci trafia na trop tajemniczej ksiegi,
˛ która nie tylko pomoze
.
jej w karierze naukowej, ale równiez pozwoli odkryc΄ rodzinna˛
tajemnice...
˛

.

Katherine Howe, jest potomkinia˛ elisabeth Howe
.
i elisabeth Proctor oskarzonych o czary w procesach w Salem
w 1692 roku.
}@{

.

„Zapomnijcie o miotłach i spiczastych kapeluszach. w tej ksiaz˛
.
˛ ˛ czarownice, które jutro mozecie spotkac΄ na ulicy.
ce wystepuja
΄ Katherine Howe nie tylko pow swojej debiutanckiej powiesci
etycko czaruje i zadziwia pisarska˛ elokwencja,˛ ale wciaga
˛ nas w ta.
jemniczy ΄swiat, w którym rzadza
˛ ˛ nadprzyrodzone moce, i kaze
˛
˛ ΄ zagadke.”
rozwiazac
΄ Klub Dantego i Cien΄ Poego
Matthew Pearl, autor powiesci
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