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Wœród mieszczañstwa œl¹skiego pierwszej po³owy XIX stulecia poja-
wi³o siê zainteresowanie ¿yciem prostym i naturalnym. U inteligencji
brzeskiej skupionej wokó³ czasopisma „Der Sammler” mo¿na by³o doj-
rzeæ pragnienie poznania przyrody i historii rodzimego regionu. By³o to
romantyczne przekonanie o tym, ¿e przesz³oœæ i jej kultura powinny staæ
siê wzorcem dla wspó³czesnoœci.

Brzeski biedermeier mia³ swoich lokalnych bohaterów. W roku 1838
na ³amach „Der Sammler” pojawi³a siê legenda O dzielnej s³u¿ebnej, któr¹
podobno przekaza³ gazecie pewien p³óciennik, Koppe – natkn¹³ siê na
ni¹, czytaj¹c stare ksiêgi. Publikacja tego podania jest odpowiedzi¹ na
zapotrzebowanie spo³eczne. Mowa tu bowiem o dzielnej niewieœcie, któ-
ra siê wyka¿e nie lada odwag¹, wiedziona chêci¹ pomszczenia ojca zabite-
go przez rabusiów z Garbowa.

Kobiety niezwyk³e pojawi³y siê w brzeskiej kulturze znacznie wczeœ-
niej. W wieku XVII zas³ynê³y dwie panie, które bieg³oœci¹ wymowy
i wiedz¹ dorównywa³y zamkowym dworzanom. By³y nimi: Krystyna Ti-
lesius, córka rektora Gimnasium Illustre i ¿ona poety Kaspra Konrada,
a tak¿e pisz¹ca pieœni koœcielne El¿bieta Senitz.

Na wydarzeniach historycznych zosta³o oparte podanie o najeŸdzie
husytów na Brzeg w pierwszej po³owie XV wieku. Przekazuj¹c nam tê
relacjê, autor opowiada o cudownym ocaleniu dwóch kobiet przez
œw. Jana Nepomucena.

Wœród legend o diab³ach i czarownicach mo¿emy odnaleŸæ zwi¹zane
z miejscami niezwyk³ymi. Pochodz¹ one ze wsi brzeskich i nale¿¹ do bo-
gatej mitologii ludu. Przyk³adem takich opowieœci s¹ te o wêdrownym
kuglarzu Spille Franku (Franku lalkarzu) i o karlicach targuj¹cych siê
z wêdrowcem o lalki.



Podanie o zatopionych dzwonach z Ryczyna jest pochodn¹ wielu in-
nych podobnych legend, powsta³ych w s¹siednich krajach. Opowieœæ
o œmierci atakuj¹cej œmia³ka noc¹ na cmentarzu w Czeskiej Wsi to tutej-
sza odmiana podania czeskiego. Natomiast legenda o mordercy, który
sam siê zdradzi³, mo¿e mieæ zwi¹zek z twórczoœci¹ Adalberta Chamisa
(1781–1839), poety niemieckiego romantyzmu.

Prezentowane tu legendy to opowieœci niezwyk³e, pe³ne prawdziwej
grozy i dramatycznych wydarzeñ. Mówi¹ nam, ¿e pod powierzchni¹
œwiata realnego kryje siê niewidzialny œwiat duchów, upiorów, czarownic,
rusa³ek. Naruszenie eksterytorialnych praw tego œwiata grozi surow¹,
a nawet i okrutn¹ kar¹. Kto jednak¿e uszanuje rz¹dz¹ce tu zasady, bêdzie
przestrzega³ zakazów, mo¿e liczyæ na pomoc i ¿yczliwoœæ.

Wydanie zbiorowe legend œl¹skich, opracowane przez Kühnego na
pocz¹tku ubieg³ego wieku, stanowi³o, jak mo¿emy siê domyœlaæ, cenn¹
inspiracjê – przyczyni³o siê do powstania w roku 1922 antologii brzeskiej
Paula Frägera. Nie jest to bynajmniej pe³ny zbiór legend znanych
w Brzegu i okolicy. W komentarzu do wydania z roku 1922 mo¿emy
znaleŸæ istotne wyjaœnienie: Fräger, brzeski nauczyciel, postanawia przy-
bli¿yæ legendy rodzimej ziemi uczniom szkó³ œrednich, chcia³by, aby
sta³y siê one, jak ³adnie to okreœla, „ksi¹¿k¹ domow¹”, gdy¿ s¹ „pomni-
kiem dawnego ¿ycia ojczyŸnianego, w ostatniej godzinie ocalonym od za-
pomnienia”.

Nie ma ju¿ miejsc, o których wspominaj¹ ludowe podania. Nie zacho-
wa³y siê dwory w Osieku, Romanowie i w Zawadnie. Wzgórza Molesto-
wickie zosta³y w powa¿nej czêœci wyeksploatowane. Wielkie jezioro pod
Strzelinem osuszono. Ujœcie Nysy K³odzkiej do Odry wygl¹da ju¿ dzisiaj
zupe³nie inaczej ni¿ dawniej. Krajobraz przyrodniczy brzeskiego regionu
zosta³ przekszta³cony i nie przypomina nam ówczesnej doliny œrodkowe-
go Nadodrza. Tylko w legendzie mo¿emy odnaleŸæ niekiedy ju¿ niezro-
zumia³e nazwy miejsc zwi¹zanych z wydarzeniami, które ¿ywo porusz¹
nasz¹ wyobraŸniê.

* * *

W trzeciej polskiej edycji legend brzeskich postanowiono zachowaæ
uk³ad kompozycyjny, który nada³ swej ksi¹¿ce Paul Fräger, a wiêc pozo-
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staæ przy byæ mo¿e nieco ra¿¹cej dla wspó³czesnego czytelnika numera-
cji. Zbiór ma wiêc stanowiæ, jak s¹dzimy – zgodnie z intencj¹ autora –
formê osobliwego „rejestru zjawisk niesamowitych”, ze stosownie kon-
kretn¹ lokalizacj¹ w czasie i w przestrzeni miasta. Nie s¹ to bowiem jedy-
nie typowe opowieœci ludowe z ich charakterystyczn¹ bogat¹ narracj¹
i dydaktycznym mora³em, lecz tak¿e odwo³anie siê do znanych moty-
wów kultury mieszczañskiej, folkloru miejskiego.

Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e kolejne wydanie tej ksi¹¿ki to nie tylko po-
wrót do dawnych tradycji, które s¹ cenn¹ kulturow¹ spuœcizn¹ prze-
sz³oœci, to tak¿e ho³d z³o¿ony pamiêci dawnej inteligencji Miasta,
a zw³aszcza nauczycieli, którzy podobnie jak autor tej ksi¹¿ki chêtnie
pos³ugiwali siê piórem – a siêgali po nie, by utrwaliæ dla potomnych ko-
loryt wieków minionych, traktuj¹c swoje skromne pisanie, nie zawsze do-
skona³e pod wzglêdem artystycznym, jako swoist¹ misjê spo³eczn¹.

Uwa¿ny czytelnik bez trudu móg³by zaznaczyæ na planie Brzegu i ma-
pie jego okolic miejsca, gdzie pojawia³y siê groŸne duchy, istoty z piek³a
rodem, a mo¿e i, jak krasnale czy karlice, stwory „spokrewnione” z daw-
nymi, chtonicznymi bóstwami. Spacer po naszym niezwyk³ym mieœcie
z t¹ ksi¹¿k¹ w d³oni mo¿e byæ jeszcze ciekawszy ni¿ zazwyczaj, gdy po-
myœlimy sobie, ¿e tu, albo gdzieœ tam w pobli¿u, mo¿e ko³o tej kamieni-
czki, a mo¿e tamtej, tu¿ obok miejsca gdzie w³aœnie przebieg³ czarny kot,
tyle siê dzia³o...

Wies³aw Skibiñski
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II. Legendy z okolic miasta

14. Ma³ujowice

a) Legenda o wid³ach do gnoju

i o drzwiach zamurowanych

M
a³ujowicki koœció³ mia³ dawniej tak¿e wejœcie od pó³nocy.
Wejœcie z ulicy prowadzi³o przez bramê na cmentarzu i dalej
poprzez boczne drzwi koœcielne. Brama i wejœcie boczne s¹
obecnie zamurowane, co t³umaczy nastêpuj¹ca opowieœæ.

Pewna dziewczyna mia³a narzeczonego, lecz nie dotrzymywa³a mu
wiernoœci i chcia³a wybraæ sobie kogoœ innego. Oszukany kochanek,
roztrz¹saj¹c wid³ami nawóz na polu, g³oœno jej z³orzeczy³. Nie móg³
spokojnie pracowaæ. Wreszcie nie wytrzyma³ – poczu³, ¿e musi nie-
wiern¹ wybrankê zobaczyæ w œlubnej sukni. Wmiesza³ siê w orszak œlub-
ny i zatrzyma³ na zewn¹trz bramy cmentarza. Szydercze spojrzenia
zewsz¹d kierowa³y siê ku niemu, myœla³ o tym, ¿e gdy tylko para
m³odych przejdzie przez bramê, ludzie wkrótce odwróc¹ siê od niego.
Tylko jedna myœl teraz uparcie t³uk³a mu siê po g³owie: jego narzeczona
w œlubnej sukni przejdzie têdy na drug¹ stronê, pozostawiaj¹c go same-
mu sobie. W oczach b³yszcza³a mu nienawiœæ. D³onie kurczowo zaci-
ska³y siê na drzewcu wide³. Z drwi¹cym uœmiechem przeszed³ przez bra-
mê. Sta³ tu d³ugo. Wreszcie ostre koñce wide³ wbi³ w pierœ niewiernej
narzeczonej. Po tym haniebnym morderstwie miejsce to zosta³o zamuro-



wane i teraz wewnêtrzna strona bramy jest wyprawiona wapnem. Poryso-
wane wid³ami miejsce przypomina o tym wydarzeniu.

b) Szwedzka fosa

N
azwa „szwedzki bród” w Psarskim Potoku utrwali³a siê na sta³e
w pamiêci ówczesnych mieszkañców okolicy podczas bezsku-
tecznego oblê¿enia twierdzy Brzeg przez Szwedów pod dowó-
dztwem Torstensohna w 1642 roku. Ze „szwedzkim brodem”
zwi¹zana jest tak¿e jeszcze inna opowieœæ.

Miasto otoczy³ okopami pewien szwedzki pan ziemski z Jankowic
Ma³ych, który poprowadzi³ z Ma³ujowic fosê. Owe okopy mia³y tak¿e
wieœæ przez szwedzki bród. Ch³opi utrzymywali, ¿e tam, gdzie zasypano
okopy, zbo¿e Ÿle ros³o. Gdy jednak minê³y z³e lata, jak dawniej bujnie
wyros³o tam zbo¿e.

15. Gaæ

Legenda o ksiê¿ej ka³u¿y

W
polu, pomiêdzy Gaci¹ a Œcinaw¹ ko³o O³awy, le¿y b³otnista

³¹ka zwana „ksiê¿¹ ka³u¿¹”. Sta³ tam niegdyœ, wed³ug legendy,
piêkny dom, zatopiony potem, w tajemniczych okolicznoœ-
ciach, wraz ze swoimi bogactwami. Pewnego razu do starego
Tomasza przyszed³ z pola ma³y, blady ch³opczyk. Powiedzia³

mu, ¿e powinien w tym w³aœnie miejscu kopaæ o pó³nocy, gdy¿ znajduje
siê tam wielka skrzynia z³ota. O tej jamie nikomu nie wolno mu pisn¹æ
ani s³óweczka.

Stary Tomasz postanowi³ pos³uchaæ ch³opczyka. Wzi¹³ ze sob¹ kogoœ
do pomocy i o pó³nocy znalaz³ siê na wyznaczonym miejscu, aby roz-
pocz¹æ poszukiwania. Nagle zawo³a³ do swoich towarzyszy: „Teraz wi-
daæ ju¿ skrzyniê, o, popatrzcie, ju¿ j¹ zaraz wydobêdziemy!”. Jego spoj-
rzenie zdawa³o siê siêgaæ coraz g³êbiej i g³êbiej. Wówczas nagle
wytrysnê³a woda i wszystko ukry³a. Nawet podczas najbardziej suchego
lata woda nie przestawa³a p³yn¹æ...
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ci³a siê przeciwko matce, która nie ratowa³a dzieci, ale pieni¹dze. A gdy
kobieta ju¿ zmar³a, opowiadano, ¿e widziano upiora, który szuka³ swoich
dzieci, ¿a³uj¹c poniewczasie ich œmierci. Ka¿dy szelest, piski szczurów
i myszy m³ynarze brali za zbli¿anie siê «bia³ej damy». Ja sam w to nie wie-
rzy³em, jednak mój przyjaciel zapewnia³ mnie, ¿e ducha nie tylko s³ysza³,
ale i widzia³.

To by³o noc¹, jakoœ tak oko³o pierwszej, gdy coœ b³ysnê³o, zamru-
cza³o niezrozumia³e s³owa i bia³a postaæ przesz³a przez stró¿ówkê.
Upiór wygl¹da³ jak ta kobieta za ¿ycia. W roku 1888 spali³ siê m³yn po
raz drugi. Naturalnie, by³a to wina «bia³ej damy». Podczas budowy nowe-
go m³yna znaleziono grób masowy z czasów oblê¿enia szwedzkiego. Ko-
œci pochowano na cmentarzu, a bia³a dama znik³a na zawsze”.

36. Upiór przy ulicy Paw³owskiej

P
ewien stolarz, mieszkaj¹cy przy dawnej ulicy Paw³owskiej [obec-
nie ul. Dzier¿onia], by³ niepokojony przez z³ego ducha. Mimo
przekleñstw i narzekañ, zawsze rano swoje wyroby znajdowa³
w wiórach lub pod drzewem. Pewnego razu przyjezdny cz³owiek
poradzi³ mu, aby gotow¹ trumnê z otwartym wiekiem pozosta-

wiæ w warsztacie. Potem upiór przesta³ straszyæ.

37. Upiór w domu szewca (Brzeg)

P
rzy ul. Ma³ujowickiej [obecnie ul. Staromiejska] sta³ dom szewca.
Od samego pocz¹tku zawsze mieszkali w nim szewcy. Ich spokój
zak³óci³ upiór. Na zamkniêtym poddaszu sta³o nieu¿ywane
³ó¿ko. Ka¿dego rana ko³drê z tego ³ó¿ka mo¿na by³o znaleŸæ na
pod³odze. Pewien czeladnik szewski chcia³ zbadaæ, czemu siê tak

dzieje. Podczas picia porannej kawy coœ go uderzy³o. Mia³ potem calutki
dzieñ kiepski humor – jakby wsta³ lew¹ nog¹ z ³ó¿ka. Jednak o swoim
prze¿yciu nie powiedzia³ nikomu ani s³owa.
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38. Tajemnicze przejœcie podziemne (Brzeg)

S
pod ratuszowej wie¿y prowadzi utajone przejœcie podziemne a¿
poza granice miasta. Tym mrocznym tunelem pewien stary pastor
z kaplicy œw. Jadwigi poprowadzi³ gromadê m³odych dziewcz¹t.
Nagle przed ich oczyma wynurzy³a siê z ciemnoœci pe³na blasku
komnata. By³o to tak, jakby pojawi³a siê przed nimi czêœæ czaro-

dziejskiego, podziemnego zamku. Zwabione tym szczególnym widokiem,
dziewczêta chcia³y siê dostaæ do œrodka. Ale to by³o niemo¿liwe! Nagle
pojawi³o siê ostre œwiat³o, które je powstrzyma³o, i zawróci³y.

39. Modnisia w Ogrodzie Abrahama

D
awniej na skraju Ogrodu Abrahama rós³ d¹b, którego ju¿ nie ma.
Nikt nie oœmieli³ siê przejœæ o pó³nocy obok tego drzewa. Oko³o
godziny jedenastej przy ciernistych krzakach siada³a „bia³a dama”,
w gminnym jêzyku nazywana „modnisi¹”. Po usadowieniu siê na
wierzcho³ku dêbu zaczyna³a rozci¹gaæ poñczochê wykonan¹ na

drutach i bra³a siê do dalszej roboty. K³êbek we³ny le¿a³ na ziemi i nie
wolno by³o go dotykaæ! Wraz z wybiciem godziny dwunastej duch kobie-
ty znika³ bez œladu.

40. Podanie o b³êdnych ogniach

C
zêsto wêdrowców nie przeczuwaj¹cych niczego z³ego, id¹cych
wokó³ cmentarza ¿ydowskiego, a tak¿e w pobli¿u potoku Koœciel-
na, wabi³y tañcz¹ce b³êdne ognie.

Kiedyœ podobno ¿y³ szanowany mistrz bednarski, który wybie-
ra³ trzcinê ze swoimi uczniami w Ogrodzie Abrahama. Pewnego

razu, gdy noc¹ nad drog¹ do domu œwieci³ ogromny ksiê¿yc, z³oœliwe
ognie sprawi³y, ¿e zmêczeni ludzie stracili orientacje, b³¹dzili, zbaczaj¹c
ze znanej sobie œcie¿ki. Mistrz dwukrotnie okr¹¿y³ to miejsce b³¹dz¹c,
a¿ w koñcu trafi³ na drogê. W miejscu tym, wieczorem, pewien
cz³owiek wycina³ wiklinê na kosze. Nagle stanê³a przed nim jakaœ postaæ
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