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Wrzosowe Ÿróde³ko
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¯y³ niegdyœ w Rejhoticach na Morawach leœniczy, który ³owi³ w tutejszych lasach
jelenie. Pewnego s³onecznego dnia upolowa³ on, niedaleko Èervenohorského Sedla,
blisko Ÿróde³ka otoczonego wrzosem, przepiêknego jelenia. Przyci¹gn¹³ jelenia bli¿ej
wody, ¿eby go wypatroszyæ. Mo¿e przez przypadek, a mo¿e z woli Bo¿ej, do otwartej
krwawi¹cej rany zwierzêcia zacz¹³ siê powoli s¹czyæ srebrzysty strumieñ wody. Ale co
to? Zanim siê leœniczy opamiêta³, jeleñ wyskoczy³ i jak strza³a pobieg³ stokiem w dó³.
Os³upia³y myœliwy spogl¹da³ za uciekaj¹cym zwierzêciem. Sam nie wiedzia³ czy zobaczy³ cud, czy to Ÿródlana woda zagoi³a ciê¿kie rany jelenia i uzdrowi³a go w ci¹gu kilku
chwil?
Dopiero kilka lat póŸniej dozna³ oœwiecenia. Pracowa³ wtedy jako leœniczy
w Brandysie nad £ab¹ w Czechach i nagle zachorowa³ na jak¹œ zaraŸliw¹ chorobê, która wkrótce zaatakowa³a te¿ resztê jego rodziny. Nieszczêœnik codziennie wzywa³ Boga
i prosi³ go o pomoc, lecz daremnie. Dopiero pewnej nocy przyœni³ mu siê sen. Le¿a³
ko³o Ÿróde³ka otoczonego wrzosem, a woda z niego œcieka³a po jego chorym ciele i leczy³a je. Natychmiast po przebudzeniu przypomnia³ sobie z³owionego jelenia, który zosta³
uleczony wod¹ ze Ÿróde³ka i wraz z rodzin¹
przygotowa³ siê, by udaæ siê w drogê. W³aœnie
podczas snu dosta³ wskazówkê, jak wyleczyæ
straszliw¹ chorobê.
Nazajutrz wyruszyli w jesionickie góry.
Chocia¿ droga przez góry by³a bardzo mêcz¹ca,
w koñcu dobrnêli na wzgórze, na którym znajdowa³o siê Ÿróde³ko. Byli pe³ni nadziei, wierzyli w lecznicz¹ moc strumyczka. Najpierw obmy³
siê leœniczy, po nim jego ¿ona i dzieci. Wiara go
nie zawiod³a. Wkrótce wszyscy opuœcili Ÿróde³ko uleczeni i zdrowi. By wyraziæ sw¹
g³êbok¹ wdziêcznoœæ, kaza³ uratowany leœniczy zbudowaæ w tym miejscu kamienny
s³up z obrazkiem Chrystusa, z piêcioma ranami po gwoŸdziach w jego ciele.
Wiadomoœæ o cudownym wyleczeniu szybko rozesz³a siê i wkrótce zaczêli przybywaæ tu chorzy z bliskiej okolicy i dalszych stron. Wszyscy szukali w Ÿróde³ku ulgi
w swoim cierpieniu. Wielu zosta³o uleczonych. PóŸniej zbudowano nad Ÿróde³kiem
kapliczkê, zamienion¹ w 1927 roku w drewniany koœció³ek. W roku 1946 w koœció³ek
uderzy³ piorun i ten spali³ siê.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Zlaté Hory
Zlaté Hory nazywano do 1948 roku z niemiecka Zuckmantel. Poniewa¿ s³owo to
oznacza „wyszarpn¹æ lub ukraœæ p³aszcz”, w XVII wieku biskup wroc³awski zaproponowa³ now¹ nazwê, reprezentuj¹c¹ miasto s³yn¹ce z wydobycia z³ota. Niestety nowa
nazwa Edelštadt nie funkcjonowa³a d³ugo, Zuckmantel, choæ obraŸliwa, przetrwa³a.
Dopiero Czesi w 1948 roku zmienili j¹ na Zlaté Hory.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT
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Sk¹d wziê³a siê nazwa Zuckmantel
W czasach, które nast¹pi³y po panowaniu olbrzymów, sta³o siê Edelštadt bogatym
miastem. Kopalnie z³ota w jego pobli¿u sowicie wynagradza³y ciê¿ki trud nie tylko górników, ale ca³ej okolicy. Zamek góruj¹cy nad miastem mia³ dobrego pana, który sprawowa³ nad nim opiekê i ochrania³ je przed nieprzyjació³mi.
W owych czasach rozkwitu wydawa³o siê, ¿e miasto Edelštadt jest tak samo wieczne jak Rzym i tak piêkne jak Neapol. Wtedy chyba nawet pory roku nie zmienia³y siê
tak czêsto i panowa³o tylko lato. Podczas niedzielnych spacerów na promenadzie, na
rynku przewa¿a³y piêkne kobiety i przystojni mê¿czyŸni. Wszyscy siê wzajemnie rozumieli, byli szczêœliwi i bogaci.
Miasto by³o szlachetne zas³ug¹ ludzi i tak te¿ siê nazywa³o. Niestety nie mia³o tak
byæ zawsze.
Mówi siê, ¿e pech nie chodzi po górach, lecz do Zlatych Hor, dawnego Edelsztadt,
przyszed³. Wtargn¹³ jak burza. Nagle i nieoczekiwanie w krótkim czasie zniszczy³
wszystko, co pracowici obywatele miasta przez
d³ugie lata budowali. W mieœcie zapanowa³a
d¿uma z choler¹ i szala³y tu przez kilka lat. Ludzie umierali setkami, ulice tonê³y w oparach
siarkowego dymu z ognia przeciwko cholerze,
a bezlitosna œmieræ kosi³a mê¿czyzn, kobiety
i dzieci. Wszyscy mieszkañcy, o ile nie uciekli
do odleg³ych krajów, wymarli.
Przez d³ugie lata miasto by³o puste i jego
ulic nie odwiedza³y nawet dzikie zwierzêta, nawet ptaki nad nim nie przelatywa³y, ¿eby nie zaraziæ siê choler¹.
Nie ma siê co dziwiæ, ¿e ludzie po tak
d³ugim czasie zapomnieli, ¿e kiedyœ istnia³o tu
bogate miasto, a tym bardziej nie pamiêtali jego
nazwy. By³o to miejsce, w którym panowa³a
œmieræ i do którego przez kilkadziesi¹t lat nikt
nie odwa¿y³ siê wejœæ, ¿eby nie zaraziæ siê d¿um¹ lub choler¹. Miasto wymar³o. W czasach rozkwitu zbudowano w nim wspania³y, bogato zdobiony koœció³, który przyje¿d¿ali podziwiaæ pielgrzymi z Opavy, Olomouca, a nawet z Niemiec i Polski. Chcieli
zobaczyæ to cudo na w³asne oczy. Ale od czasu, gdy d¿uma zg³adzi³a mieszkañców,
w koœciele nie stanê³a ludzka noga. Przez d³ugie lata by³ opuszczony i niszcza³. Do czasu. Mo¿e z braku wiadomoœci o tutejszych wydarzeniach, mo¿e przez pomy³kê do
miasta przyby³ podró¿ny. Zapad³a ju¿ noc i miejscowoœæ ca³a pogr¹¿ona by³a w ciemnoœciach, wiêc nawet nie zauwa¿y³, ¿e spaceruje po martwym mieœcie. Nie by³o
s³ychaæ szczekania psa, nie by³o widaæ ani jednego œwiate³ka. Tylko jakaœ sowa z dachu domu na rynku huka³a swoje huuu... huuu..., jakby zaprasza³a swoj¹ towarzyszkê
œmieræ na ucztê.
Podró¿ny poczu³ dziwny lêk.
Ko³o pó³nocy przeszed³ przez ciemny rynek i dotar³ a¿ pod koœció³. Ten by³ oœwietlony jak na pasterkê. Nareszcie ludzie, ucieszy³ siê i poczucie lêku zel¿a³o. Radoœnie
otworzy³ ciê¿kie koœcielne wrota, wszed³ i rzeczywiœcie... Nad modlitewnikami sie-
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dzia³o w ³awkach mnóstwo postaci w d³ugich czarnych p³aszczach, które by³y zajête
mamrotaniem dziwnych, niezrozumia³ych modlitw. Podszed³ bli¿ej ³awek, bo chcia³
siê z nimi po cichu przywitaæ, kiedy nagle zauwa¿y³, ¿e s¹ sztywni i bladzi jak bia³y marmur. Dopiero wtedy odkry³, ¿e nie s¹ to ludzie, ale trupy. Spojrza³ jeszcze w kierunku
o³tarza i zobaczy³ tam zamiast proboszcza bia³¹ Œmieræ, która odprawia³a ca³e nabo¿eñstwo. Obróci³a puste oczodo³y na nieproszonego goœcia i klapnê³a bia³¹ szczêk¹, jakby
go chcia³a po³kn¹æ. Podró¿nemu pot wyst¹pi³ na czo³o, w³osy stanê³y dêba i kolana zrobi³y siê jak z waty. Czu³ jak robi mu siê s³abo, ale jeszcze siê opamiêta³, odwróci³ i opar³
o ciê¿kie wrota, ¿eby uciec z tego koszmarnego koœcio³a. Kiedy wreszcie zrobi³ pierwszy krok, by wyjœæ na zewn¹trz, us³ysza³ za sob¹ Œmieræ, która pustym, martwym
g³osem wymawia ostatnie s³owo modlitwy – amen. W tym samym czasie wsta³y
z ³awek koœcielnych wszystkie koœciotrupy i zaczê³y go goniæ. Przera¿aj¹ce tupanie
nóg i chrzêszczenie koœci przerazi³y go jeszcze bardziej. Ze wszystkich si³ rzuci³ siê do
ucieczki, gdy go nagle jeden ze szkieletów z³apa³ za p³aszcz i zerwa³ mu go z pleców. Niewiele brakowa³o i z³apaliby go za rêce. ¯ywy nie wyszed³by z opresji. Uratowa³a go tylko
szalona ucieczka. Bieg³ i bieg³, chocia¿ ju¿ dawno nikt go nie œledzi³ i nie s³ysza³ odg³osów
pogoni. By³ ju¿ daleko za miastem, znalaz³ wiêc sobie spokojne
miejsce na skraju lasu i nad ranem
zmêczony zasn¹³.
Gdy siê obudzi³, s³oñce ju¿
sta³o wysoko na niebie. Wsta³
i przeci¹gn¹³ siê. – Dobrze mi
siê spa³o – pomyœla³ sobie – tylko ten straszliwy sen o koœciotrupach. Brrr..., otrz¹sn¹³ siê,
gdy pomyœla³, ¿e mog³o siê to
wydarzyæ naprawdê. Jeszcze
raz siê przeci¹gn¹³ i chcia³ wyruszyæ w dalsz¹ podró¿. Siêgn¹³ po swój d³ugi p³aszcz,
a p³aszcza nie ma. Rozejrza³ siê wokó³ siebie, ale gdzie by nie szuka³, p³aszcza nie znalaz³.
Dopiero teraz sobie powoli uœwiadamia³, ¿e straszliwa nocna przygoda nie musia³a byæ tylko snem. Przecie¿ jeszcze bol¹ go nogi, gdy tak usilnie ucieka³ przed trupami. Ci¹gle jednak nie chcia³ uwierzyæ, ¿e ¿yje, wydawa³o mu siê to niemo¿liwe i nieprawdopodobne. Po
d³u¿szym wahaniu zdecydowa³ siê iœæ znowu do miasta, by przekonaæ siê o tym na miejscu. Gdy dotar³ pod koœció³, przed wrotami znalaz³ p³aszcz rozszarpany na tysi¹c kawa³ków
i poczu³ dreszcze na ca³ym ciele. Dopiero teraz uœwiadomi³ sobie, jakie niebezpieczeñstwo grozi³o mu w nocy. Mia³ szczêœcie, ¿e nie wpad³ w szpony koœciotrupów. P³aszcz
przed bram¹ koœcio³a by³ dowodem na to, ¿e z koœcio³a nie wyszed³by ¿ywy.
Szybko opuœci³ wiêc wymar³e miasto i dopóki ¿y³, opowiada³ ka¿demu, jak mu kostuchy ukrad³y p³aszcz i rozszarpa³y go na ma³e kawa³ki.
Od tej pory nazwano miasto wed³ug tej legendy – „Zuckmantel”, co w t³umaczeniu oznacza „wyszarpn¹æ, ukraœæ p³aszcz”.
Zuckmantel znaczy równie¿ „kradzie¿ p³aszcza”. Wi¹¿e siê z tym nastêpuj¹ca
opowieœæ.
Miasto z zapomnian¹ nazw¹ od¿ywa³o po ciê¿kiej epidemii d¿umy bardzo powoli,
ludzie przychodzili tu zak³adaæ nowe gospodarstwa i ponownie wydobywaæ rudê z³ota
w pobliskich kopalniach. Nie mia³o jednak dot¹d nazwy.
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Ponoæ pewnego razu wojewoda œl¹ski Jaros³aw wyruszy³ w podró¿ inspekcyjn¹ po
swoich dobrach. Gdy jecha³ z Heømanovickégo Sedla i zbli¿y³ siê do nieznanych domków, napadli na niego miejscowi i zabrali mu nie tylko pieni¹dze i karetê, ale rozebrali
go do samej bielizny i ukradli mu p³aszcz. Nic innego mu jednak nie zrobili i puœcili go
wolno. Niech idzie, gdzie chce – oczywiœcie pieszo.
P³aszcz by³ bardzo drogi, szy³o go dziesiêciu najlepszych wiedeñskich krawców.
By³ stebnowany srebrnymi i z³otymi niæmi, zdobiony drogocennymi holenderskimi
koronkami. Na terenie ówczesnego Œl¹ska nie mia³ chyba nikt kosztowniejszego
p³aszcza.
Gdy tylko lekko ubrany wojewoda, prawie nagi, dotar³ do pa³acu, opowiedzia³
wszystko, co mu siê w tym dzikim kraju przytrafi³o. Ksi¹¿êta, a zw³aszcza ksiê¿ne, bawili siê przy tym niesamowicie i od tego czasu miejsce nazywano Zuckmantel. Ludzie
przyzwyczaili siê do tej nazwy i miasto d³ugi czas j¹ nosi³o.
Inne Ÿród³o twierdzi, ¿e poprzednie opowiadanie nie jest ca³kiem prawdziwe,
a nazwa powsta³a dok³adnie tak, jak opowiada nastêpna legenda.
Pierwszymi nowymi osadnikami miasta, które nie posiada³o jeszcze nazwy, byli
zbóje. W pozosta³ych wioskach w okolicy (wtedy nie by³o jeszcze kin, radia i telewizyjny przekaŸnik w Bišovcu mia³ awariê) zak³adano ró¿ne stowarzyszenia, ¿eby ludzie
mieli mo¿liwoœæ samorealizacji.
Tylko w naszym bezimiennym
mieœcie rozbójnicy nie byli zainteresowani ¿adn¹ spó³k¹ stra¿aków, dzia³kowiczów czy pomocników milicji obywatelskiej.
Za³o¿yli tylko jedn¹ spó³kê –
Rozbójnik Sp. z o.o. o bardzo
wszechstronnej dzia³alnoœci. Sprytni zbóje napadali i okradali kupców na drogach i bogaczy w miastach. Trzeba przyznaæ, ¿e nie byli zbyt okrutni. Swoim ofiarom zabierali pieni¹dze
i kosztownoœci wraz z ca³ym towarem, a potem puszczali wolno – ca³ych i zdrowych.
Kradli wszystko, co im wpad³o w rêce, lecz przede wszystkim specjalizowali siê w piêknych p³aszczach. P³aszcz w tym mieœcie równie¿ oœwiadczy³ o tym, który z rozbójników by³ zdolniejszy. W rezultacie ka¿dy zbój posiada³ kilka p³aszczy, jeden ³adniejszy
od drugiego, ale nie tylko od parady.
W mieœcie bowiem zapanowa³ obyczaj, ¿e rozbójnik z naj³adniejszym p³aszczem
by³ wybierany na prezesa spó³ki i jednoczeœnie stawa³ siê burmistrzem, dopóki nie pojawi³ siê potê¿niejszy zbój z jeszcze kosztowniejszym p³aszczem.
Nie by³y to ciekawe czasy, ju¿ wtedy ka¿dy z³odziej ubiega³ siê o fotel burmistrza.
Dzia³alnoœæ spó³ki rozros³a siê na ca³¹ okolicê do tego stopnia, ¿e wszyscy handlarze
omijali ten teren z daleka i dali mu nazwê Zuckmantel.
Po dzieñ dzisiejszy nazwa ta mo¿e nam przypominaæ, ¿e ju¿ ówczeœni mieszkañcy
Zlatých Hor wiedzieli, ¿e jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹, i ¿e maj¹c ³adny p³aszcz, nawet
kradziony, mo¿na zostaæ dobrym burmistrzem. Jednak czas i nowe prawa po³o¿y³y
(a mo¿e po³o¿¹) kres takiej spó³ce, po której pozosta³a nam tylko ta dziwna nazwa miasta – Zuckmantel.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT
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Legenda o pocz¹tkach kopalnictwa w Zlatých Horách
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Z jednego jaru pod Pøíèn¹ Hor¹, z wyrazistymi pozosta³oœciami starych sztolni, widaæ na stromym zboczu ska³ê, któr¹ ktoœ móg³by uwa¿aæ za ruinê wie¿y zamkowej.
Dok³adnie tak wygl¹da. Chodzi o ruiny zamku Edelštejn. O skale tej opowiada siê kilka historyjek, miêdzy innymi nastêpuj¹c¹.
Dawno temu, gdy jeszcze nie istnia³o ani miasto Zlaté Hory, ani zamek Edelštejn,
pewien pobo¿ny œl¹ski ksi¹¿ê zorganizowa³ w okolicznych lasach wielkie polowanie.
W jego orszaku by³ parobek, który swojego pana nienawidzi³. i mia³ ku temu wa¿kie
powody. Przez okrucieñstwo w³adcy straci³ kochankê i skromny maj¹tek, a na dodatek
musia³ mu s³u¿yæ. Nienawidzi³ go za to tak mocno, ¿e nie tylko ¿yczy³ mu œmierci, ale
j¹ równie¿ przygotowywa³. Gdy parobek jecha³ z pozosta³ymi myœliwymi i rozmyœla³
o tym, jak zamordowaæ ksiêcia, ujrza³ ko³o siebie piêknie ubranego jeŸdŸca, którego
wczeœniej wœród ksi¹¿êcych goœci nie zauwa¿y³. Nieznajomy schyli³ siê do niego, nawet siê nie przywita³ i od razu wyszepta³:
– Wiem o czym myœlisz, chcesz zabiæ swojego pana! – Parobek siê przerazi³ i w strachu
wyj¹ka³:
– JJak tty tto mo¿esz wiedzieæ? – czym
zdradzi³ swoje ukryte zamiary. Ale obcy go
uspokoi³:
– Nie martw siê, nie jesteœ sam. Nie tylko ty
pragniesz œmierci tego okrutnika. Bêdê ci bardzo wdziêczny, je¿eli go zabijesz, chêtnie ci
w tym pomogê. Nawet ciê wynagrodzê.
– Podczas obiadu, gdy orszak myœliwych
siedzia³ w cienistym jarze nad brzegiem rzeczki, wywabi³ nieznajomy parobka w krzaki i poleci³ mu, ¿eby z tego ukrytego miejsca wys³a³ do
ksiêcia œmierteln¹ strza³ê. Parobek nie by³ zachwycony tym pomys³em i sprzeciwi³ siê, lecz
nieznajomy zacz¹³ mu groziæ.
– Popatrz, z mojej rêki ten cz³owiek zgin¹æ nie mo¿e, ale je¿eli teraz nie strzelisz
zdradzê ksiêciu twoje zamiary. Co z tob¹ bêdzie dalej wie ju¿ tylko diabe³.
Parobek zadr¿a³, poniewa¿ wiedzia³, z jak¹ furi¹ jego pan by siê na nim zemœci³.
Nie pozosta³o mu wiêc nic innego. Podniós³ ³uk, wycelowa³ strza³ê, a nieznajomy
rzek³:
– Spokojnie strzelaj. Jak trafisz, mo¿esz wyjawiæ trzy ¿yczenia. Zostan¹ natychmiast spe³nione.
W tej chwili parobek zrozumia³, z kim ma do czynienia i w straszliwej obawie
o swoj¹ duszê chcia³ porzuciæ broñ i uciec, ale ciêciwa ju¿ zabrzêcza³a i ksi¹¿ê pad³ trupem twarz¹ zwrócon¹ do rzeczki. Nasta³ chaos. Parobek i nieznajomy wykorzystali zamieszanie i wmieszali siê w orszak udaj¹c, ¿e szukaj¹ sprawcy. W koñcu zw³oki ksiêcia
po³o¿yli na wóz, który odjecha³ z powrotem do ksi¹¿êcej siedziby. Obaj sprawcy zostali w tyle za pozosta³ymi.
– Jakie s¹ twoje ¿yczenia? Mów – rzek³ obcy.
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Parobek d³ugo siê nie namyœla³. Skoro dusza i tak zaprzedana i potêpiona na wieki, to niech chocia¿ na ziemi mam dobrze, pomyœla³ i powiedzia³:
– ¯yczê sobie umocnionego zamku, nieœmiertelnoœci oraz góry z³ota i srebra.
– Niech siê stanie – zgodzi³ siê nieznajomy i poprosi³ parobka, ¿eby usiad³ za nim
na koniu. Ledwo usiad³ za nieznajomym, zerwa³a siê wichura i przenios³a ich pod jakiœ
obwarowany zamek.
– Oto zamek, o który prosi³eœ. Nazywa siê Edelštejn. Masz tam równie¿ s³u¿¹cych
i wszystko o czym pomyœlisz.
– A gdzie z³oto i srebro? – spyta³ niecierpliwie parobek.
– Jest tutaj, ale z ziemi musisz go wydobyæ sam – zdecydowa³ nieznajomy i poda³
mu czarn¹ metalow¹ laseczkê, która mia³a czarodziejsk¹ moc.
– Ten prêt musisz mieæ zawsze przy sobie i w miejscu, w którym bêdzie w twojej
rêce dr¿eæ, ka¿ kopaæ. Zobaczysz cuda. Lecz pamiêtaj o jednym! Nigdy ju¿ nie wolno
ci wznosiæ mod³ów ku chwale Bo¿ej. Inaczej z ca³ym bogactwem i z tob¹ koniec. Ledwo obcy skoñczy³, znikn¹³.
Od tego czasu mieszka³ parobek na Edelštejnie jako wielki pan. Z czarodziejskim
prêtem chodzi³ po tutejszych górach, a gdy w jego rêkach zadr¿a³, wykopa³ zwykle
wielk¹ grudê z³ota lub srebra. Wkrótce otworzy³ kopalnie i z wnêtrza ziemi wydobywa³
ogromne skarby. Pan zamku, by³y parobek, cieszy³ siê, ¿e dopomo¿e swojemu krajowi
wzbogaciæ siê i sam zdobêdzie powa¿anie u ludzi. I rzeczywiœcie, cieszy³ siê z tego bardzo d³ugo. Równie¿ jego ¿yczenie, ¿eby nie umar³, jak pozostali ludzie, zosta³o
spe³nione. ¯y³ bardzo d³ugo i dlatego zauwa¿y³, ¿e bogactwo ludziom szczêœcia nie
da³o, wrêcz przeciwnie. Wiêcej by³o nienawiœci i gniewu ni¿ wczeœniej, wiêcej
sk¹pstwa i zawiœci, które niszczy³y weso³oœæ i radoœæ ¿ycia.
Chocia¿ niczego mu nie brakowa³o i diabelska ró¿d¿ka dawa³a mu wszystko,
o czym pomyœla³, poczu³ siê nagle, po ponad stu latach ¿ycia, syty bogactwa. Chocia¿
ludzie spogl¹dali na niego z podziwem i szacunkiem nie mia³ ju¿ kolegów ani przyjació³, ani dzieci i ¿ycie mu zbrzyd³o. W tym trudnym momencie przypomnia³ sobie
o przestrodze, ¿eby nigdy nie otworzy³ ust do modlitwy, inaczej straci ¿ycie. Chcia³
umrzeæ. Odes³a³ wszystkich ludzi z zamku precz, zamkn¹³ siê w komnacie, uklêkn¹³
i zacz¹³ g³oœno odmawiaæ „Ojcze nasz”.
Ju¿ po pierwszym s³owie góra zadr¿a³a, us³ysza³ ogromny huk, mury popêka³y, ziemia siê podnios³a i poch³onê³a ca³y zamek. Z wielkiej budowli zosta³o tylko kilka smutnych ruin, które sta³y siê domostwem sów.
Wkrótce po œmierci starca o kopalniach zapomniano, poniewa¿ nie by³o nikogo,
kto posiada³by odpowiedni¹ czarodziejsk¹ ró¿d¿kê. W górach jest jednak nadal mnóstwo niewydobytych skarbów.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Ondøejovice
Miejscowy zamek i cmentarz pojawiaj¹ siê w legendzie „O straszydle w ondrzejowickim zamku”. Dawni mieszkañcy opowiadaj¹ j¹ chêtnie dawnym jêzykiem, jêzykiem czasów, w których historia ta siê wydarzy³a.
W ondrzejowickim zamku zmar³ (wed³ug historycznych Ÿróde³ 10 grudnia 1763 r.)
kawaler, pan Lazar Micha³ z Wimmersberga. W³aœciwie powiesi³ siê tak gwa³townie
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(niektórzy opowiadaj¹, ¿e siê zastrzeli³), ¿e a¿ mu g³owa odpad³a. Chocia¿ samobójców
nie wolno chowaæ na cmentarzu, jego córka, oczywiœcie za du¿e pieni¹dze, taki pochówek dla niego za³atwi³a. Ale ani przekupnemu proboszczowi, ani jej nie wysz³o to na
zdrowie.
Kiedy jeszcze ¿y³, by³ jej ojciec cz³owiekiem okrutnym i z³ym. W tych czasach
mieszkañcy wsi musieli chodziæ odrabiaæ pañszczyznê, szlachcic pilnowa³ ich wykonuj¹cych ciê¿k¹ pracê, zagania³ poddanych do roboty, znêca³ siê nad nimi i potrafi³ nawet pobiæ na œmieræ. Nie daj Bóg, gdy mia³ ze sob¹ strzelbê, nieraz strzela³ do ludzi.
Gdy tak haniebnie umar³, wszyscy poddani poczuli ulgê. Tylko jego córka krótko
po pogrzebie ojca lamentowa³a i p³aka³a: – Och mój ojciec jest zgubiony na wieki. Nawet w grobie nie zazna³ spokoju i jego duch w³óczy siê w nocy po zamku. By³o to
prawd¹. Jego grzesznej duszy nie chcia³ ani Pan Bóg na cmentarzu, ani Lucyfer w piekle. Ten drugi zabra³ tylko jego g³owê i kaza³ j¹ sma¿yæ w piekielnym kotle. Bezg³owe
cia³o Lazara w postaci ducha wyrzuci³ zza bramy piekielne, by w œwiecie szuka³ sobie
spokoju, gdziekolwiek chce. I gdzie indziej móg³by by³y w³aœciciel zamku straszyæ,
ni¿ w Ondøejovicach. Kilka dni po pogrzebie zaczê³a siê na zamku pojawiaæ bia³a postaæ bez g³owy. Przechodzi³a przez mury, wrzeszcza³a i jêcza³a, jak kiedyœ na ch³opów
pañszczyŸnianych. I tak straszy³a do samego rana. Ledwo wychodzi³y pierwsze promyki œwiat³a dziennego, znika³a. Ludzie na zamku wkrótce zorientowali siê, ¿e straszyd³o nie znosi nawet najmniejszego œwiat³a, i dlatego w nocy zapalali œwiece w ka¿dym pokoju. Tam, gdzie œwieci³o siê œwiat³o by³
spokój, bezg³owe cia³o straszy³o tylko w mroku.
A ¿e w ka¿dym pokoju na zamku pali³y siê
przez ca³¹ noc œwiece, straszyd³o wyprowadzi³o
siê na jakiœ czas do mrocznego koœcio³a.
Ksi¹dz proboszcz jednak nie by³ zbyt zadowolony z tego, ¿e mu w nocy w koœciele jêczy
jakaœ mara. Natychmiast te¿ zaprowadzi³ porz¹dek. Upomnia³ w³aœcicielkê zamku, ¿eby
podjê³a niezbêdne œrodki, by duch nie mia³
wstêpu do koœcio³a.
W³aœcicielka d³ugo myœla³a nad tym, jak przepêdziæ go z koœcio³a, a¿ wpad³a na pewien pomys³. Korzystaj¹c z doœwiadczeñ z zamku stwierdzi³a, ¿e musi koœció³ oœwietliæ. Jednak chodziæ w nocy, co jakiœ czas, do koœcio³a i zapalaæ œwiece by³o nie do pomyœlenia. Dlatego kaza³a zrobiæ ozdobn¹ lampê, powiesi³a j¹ na d³ugim ³añcuchu poœrodku koœcio³a, wla³a do niej ³oju i zapali³a knot. Lampa œwieci³a ca³y czas, dniem
i noc¹. Swój pomys³ uzupe³ni³a tym, ¿e w komórce na zamkowym strychu nigdy œwiec
nie zapala³a. Duch musia³ siê wiêc wyprowadziæ do mrocznej komory, lecz spokoju
w zamku nie by³o. Wrzask o pó³nocy s³ychaæ by³o nadal i córka ju¿ nie wiedzia³a, jak
siê tego bezg³owego straszyd³a pozbyæ. Pewnego razu przed pó³noc¹ wydarzy³o siê coœ
dziwnego. Z zamku przemówi³ silnym g³osem duch, tak ¿e us³ysza³y go ca³e
Ondøejovice i oznajmi³: – Jutro rano zginie pan zamku, gdy bêdzie jako pierwszy wychodzi³ z bramy.
Nowy w³adca zamku sta³ w³aœnie przy oknie i ostrze¿enie us³ysza³. Dlatego poleci³, ¿eby o œwicie przez bramê najpierw wypuœcili os³a. I rzeczywiœcie, sta³o siê, co
duch przepowiedzia³. Gdy osio³ wychodzi³ z bramy, nagle sk¹dœ z góry spad³o m³yñskie ko³o i na miejscu przygniot³o zwierzê. Pan zamku nie zgin¹³ – przepowiednia du-
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cha nie wype³ni³a siê. Mo¿liwe, ¿e nowy pan zamku by³ rzeczywiœcie os³em, jak o nim
mówiono. W tym przypadku m³yñski kamieñ nie pomyli³ siê. Osio³ to osio³, kogoœ musia³ zabiæ. Od tego czasu straszyd³o schowa³o siê w najmroczniejszym k¹cie komory
i bezsilnie skomla³o. Córka wykorzysta³a sytuacjê i kaza³a szybko zamurowaæ okna
i drzwi komory. Duch siê uciszy³, jakby go wcale nie by³o. Byæ mo¿e w nocy dalej jêcza³, ale grube mury t³umi³y odg³osy. A mo¿e uciszy³ siê dlatego, ¿e bezg³owe zw³oki
pana Lazara Micha³a z Wimmersberga wywieziono z cmentarza i pochowano pod kamieniem samobójców na granicach wsi.
Natomiast podczas wyburzania zamku w 1960 roku roznios³a siê wieœæ, ¿e gdy
oœwietlono komorê na strychu, ludzie us³yszeli straszliwy jêk i zobaczyli dziwn¹ postaæ
biegn¹c¹ w kierunku cmentarza. Czegoœ tam szuka³a, ale poniewa¿ nie znalaz³a swojego cia³a w grobie, pobieg³a dalej w stronê Zlatých Hor.
Do dzisiaj nieopodal kamienia granicznego numer ÈR 154/3 na granicy trzech wsi
– Zlatých Hor, Ondøejovic i Podlesia w Polsce znajduje siê ska³a o wymiarach 0,9 x 1,2
x 2 m z krzy¿em i dat¹ 1586 r. Chodzi o kamieñ samobójców (Selbmörderstein). Na
bia³ym kamiennym bloku do dziœ mo¿na odczytaæ ³aciñski kryptogram AEPS. Czyta
siê A. EPS i jest to skrót od Andreas Episkopus. Chodzi prawdopodobnie o Andrzeja
Jerina, który by³ w owym roku biskupem wroc³awskim. Jednak nauczyciel Otte oraz
Rudolf Zuber twierdz¹, ¿e wyciosany napis brzmi AEPM i t³umacz¹ go w przek³adzie
z ³aciny – Na wieczn¹ pamiêæ przysz³ym pokoleniom (Ad eternam posterorum memoriam). Wed³ug legendy w tym miejscu, na granicy trzech gmin, dawno temu chowano
samobójców. W³aœnie tu musia³ grabarz z ondrzejowickiego cmentarza przenieœæ cia³o
samobójcy, szlachcica Lazara z Wimmersberga, ¿eby oczyœciæ zamek, koœció³ i cmentarz od z³ego ducha.
Dowodem na to, ¿e nic w owej legendzie nie zosta³o wymyœlone jest fakt, ¿e w koœciele w Ondøejovicach do dzisiaj wisi lampa – wiecznie pal¹ce siê œwiat³o (pomys³ racjonalizatorski w³aœcicielki zamku Marii z Wimmersberga) – po to, by do koœcio³a ju¿
nigdy nie wesz³o ¿adne straszyd³o.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Javorná
W dolinie, blisko wsi Javorná, za³o¿onej przez pustelnika, le¿y kilka stawów.
O powstaniu jednego z nich opowiada taka legenda.
Kiedyœ, w dawnych czasach ¿y³ w Javornej pastuch. Przez d³ugie lata tylko wypasa³ gminne krowy, ale spotka³o go szczêœcie, znalaz³ drogi kamieñ i gdy go sprzeda³,
zosta³ najbogatszym cz³owiekiem we wsi. Z bogaczami zawsze s¹ k³opoty i nigdy nie
wiadomo, co pieni¹dze zrobi¹ z cz³owieka. Pieni¹dze ponoæ psuj¹ charakter i biedny
pastuch szybko zapomnia³ o swym ubogim pochodzeniu. Z bogactwem wesz³a do jego
serca pycha i sk¹pstwo. Rzadko kiedy da³ w³asnemu psu skórkê od chleba, a obcym ludziom nigdy nic nie podarowa³. Je¿eli pojawi³ siê u niego jakiœ biedak i poprosi³ o trochê jedzenia, niczego nie wskóra³. Przeklinanie sknery s³ysza³a ca³a wieœ, a nierzadko
kaza³ on swoim pacho³kom pobiæ biedaka, albo poszczuæ go swoimi ci¹gle g³odnymi
psami. Ca³a wieœ zna³a sknerê i jego dom mia³ z³¹ s³awê.
Pewnego wieczoru przyszed³ do Javornej z daleka wêdrowny mnich. Trochê
zab³¹dzi³ w lesie i by³o ju¿ póŸno, wiêc siê ucieszy³, ¿e znalaz³ jakiœ dom i nie bêdzie
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musia³ spêdziæ nocy w lesie. Nie wiedzia³ nic o tym domu ani o jego okrutnym w³aœcicielu. Wszed³ i poprosi³ o chleb i nocleg. Na szczêœcie gospodarza nie by³o w domu
i gospodyni ulitowa³a siê nad nim. Da³a mu suchy chleb i po³o¿y³a go na twarde ³ó¿ko.
Skromny mnich najad³ siê i szybko zasn¹³. O pó³nocy gospodarz wróci³ i kiedy dowiedzia³ siê o mnichu, wœciek³ siê. Zebra³ pacho³ków i razem z nimi wtargn¹³ do komórki.
Obudzili mnicha, pobili go, zniewa¿yli jego wiarê i na koniec wypêdzili go w ciemn¹
noc. Zaledwie ten wyszed³ na podwórko, rzuci³y siê na niego psy. Ledwo uszed³ z ¿yciem. Potem uciek³ daleko od tego koszmarnego domu, a gdy ju¿ by³ w bezpiecznym
miejscu w kapliczce œw. Anny pomodli³ siê i prosi³ Pana Boga, ¿eby zes³a³ na ten dom
karê bosk¹. Rozgniewany Bóg wys³ucha³ go. Zerwa³a siê burza, ziemia siê zachwia³a,
otworzy³a siê, tak ¿e chciwy ch³op wraz z domem zapad³ siê do piek³a. W miejscu,
gdzie sta³ dom pojawi³o siê potem czarne jezioro.
Jeœli wszystkie jeziora i stawy w Javornej powsta³y w ten sam sposób, musia³o tam
byæ bardzo wielu grzeszników i sknerów. Ja sam nieopodal wsi naliczy³em siedemnaœcie stawów, jezior i zbiorników wodnych.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Horní Údolí

Legenda o Odonie z Olešnice
Z otwarciem pierwszej kopalni z³ota w Horním Údolí wi¹¿e siê nastêpuj¹ca legenda.
W zamierzch³ych czasach, zanim powsta³o miasto Zlaté Hory, gdy jedyn¹ siedzib¹
w okolicy by³ zamek Edelštejn, zbudowany przez olbrzymów – ludo¿erców na Pøíènej
Hoøe, na jego podzamczu panowa³ tylko strach. Po olbrzymach, którzy nie wiadomo
jak zniknêli, przyszed³ nowy pan i wraz z nim tak bardzo oczekiwany spokój. By³ to rycerz Odon von Erlitz, jeden z najbardziej szlachetnych w³aœcicieli, jakich zamek mia³.
Pozwoli³ ludziom na podzamczu, by odbudowali swoje domostwa. Odprowadzali mu
podatki, a on ochrania³ ich przed rabusiami i obcymi ¿o³nierzami. Lecz ani mieszkañcy, ani rycerz nie posiadali zbyt wiele bogactw, biedne poletka nigdy nie przynosi³y
obfitych zbiorów. Czasem nie by³o co jeœæ, nie mówi¹c o p³aceniu podatków. Wszyscy
potem ¿a³owali, ¿e przeprowadzili siê do tak biednej okolicy, ale nic ju¿ nie mo¿na
by³o zrobiæ. Niemniej ¿yli bogobojnie, uczciwie i spokojnie i nikt nie pomyœla³, ¿e
mog³oby siê to zmieniæ.
Pewnego dnia Odon von Erlitz, pan z Edelštejna, pojecha³ na konn¹ przeja¿d¿kê
po lasach i górskich ³¹kach. Chcia³ obejrzeæ swoje dobra i ewentualnie z³owiæ jak¹œ
zwierzynê. By³o po³udnie, s³oñce pali³o, nawet liœæ nie drgn¹³, tylko daleko na niebie
przelecia³o kilka ptaków. Leœnej zwierzyny wtedy nie by³o zbyt du¿o, wiêcej by³o komarów. W bezwietrznym, dusznym powietrzu trzêsawisk, w pobli¿u stawów leœnych,
komary ciê³y jak wœciek³e, tak ¿e nawet koñ siê p³oszy³. Dopiero gdy Odon opuœci³ bagniste ³¹ki pod Rejvizem i dotar³ w cieñ olbrzymich drzew ko³o Ÿróde³ górnodoliñskiego potoku, komary przesta³y siê naprzykrzaæ. Zadowolony zsiad³ z konia i przywi¹za³
go do drzewa w cieniu lasu. Sam obmy³ w Ÿródlanej wodzie twarz pok³ut¹ przez komary i opar³ siê plecami o gruby pieñ jesionu, chc¹c odpocz¹æ. Po krótkiej chwili zasn¹³.
Szum górskiego potoku uko³ysa³ go do snu.
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Nagle poruszy³y siê ga³êzie pobliskich krzaków, potem dalsze. Ni st¹d ni zow¹d,
ko³o potoku pojawi³ siê malutki cz³owieczek. Ubrany by³ w ciemnobr¹zow¹ szatê
i mia³ d³ug¹ bia³osrebrn¹ brodê. Na g³owie nosi³ kaptur, pas mia³ opiêty grubym skórzanym rzemykiem. Za kilka chwil pojawi³ siê drugi skrzat. By³ taki sam jak pierwszy, ale
jego broda by³a jeszcze bardziej bia³a i by³ ni¿szy. W³aœnie on wypowiedzia³ ledwo s³yszalne s³owa:
– Spójrz! Tu œpi cz³owiek, na pewno jest zmêczony – szepn¹³ i podszed³ bli¿ej.
– Z jego twarzy widaæ, ¿e jest szlachetny i bogobojny. On bêdzie naszym cz³owiekiem, odbierze nasz przekaz z podziemia – przemówi³ skrzat jeszcze raz do kolegi,
wzi¹³ kamyczek, który zmieni³ siê w jego d³oni w z³oto i cisn¹³ nim w œpi¹cego rycerza.
Z radoœci, ¿e za pierwszym razem trafi³ w pierœ œpi¹cego, klasn¹³ ³apkami i zaœmia³ siê
srebrzystym g³osikiem.
Odon von Erlitz obudzi³ siê. Popatrzy³ przed siebie i ko³o swoich nóg ujrza³ dwa
ma³e skrzaty. Jeden œmia³ siê, a drugi ¿ywo gestykulowa³ na powitanie.
– Czy to sen, czy jawa? – pomyœla³ rycerz i
wzi¹³ do rêki miecz. Szybko jednak opuœci³
rêkê. Pozna³, ¿e skrzaty nie zamierzaj¹ go skrzywdziæ i uœmiechn¹³ siê do nich.
Mniejszy krasnoludek powiedzia³:
– Synu Bo¿y, s³uchaj mnie dobrze!
Wewn¹trz tej góry jest nas wielu, nale¿a³a do
nas i dlatego zwykli œmiertelnicy nie mogli do
nas dotrzeæ. Do dzisiejszego dnia nawet nas nie
mogli zobaczyæ, tylko ty mia³eœ to szczêœcie. Niestety, my skrzaty ju¿ nie mo¿emy w œwiecie pozostaæ. Nie wolno nam przebywaæ nawet w podziemiach, nasz czas siê skoñczy³. Dlatego udaliœmy siê do ciebie. Wiemy, ¿e masz szlachetne i bogobojne serce, wiêc chcielibyœmy ci przekazaæ bogactwa tej góry. Nie
zwlekaj i chodŸ z nami.
Odon von Erlitz wsta³ i podszed³. Skrzat dotkn¹l miecza rycerza i ten zamieni³ siê
w z³oto. Rycerz zdziwi³ siê, ¿e stal zmieni³a siê w z³oto.
– Zdziwisz siê jeszcze bardziej, jak ci w podziemiach poka¿emy wszystkie z³ote
skarby. ¯aden œmiertelnik ich nigdy nie widzia³. Znajduj¹ siê w szybie, który nazywamy Stary Hacklberski, powiedzia³ krasnoludek i pomaszerowa³ dalej w¹ziutkim czystym chodniczkiem. Rycerz poszed³ w jego œlady, uwa¿a³ tylko, ¿eby go nie nadepn¹æ.
Za chwilê doszli do wielkiego kamienia. Wokó³ ros³o du¿o ¿ó³tego z³ocienia i tak ogromne paprocie, ¿e krasnoludek prawie w nich znikn¹³. Ma³y cz³owieczek wyj¹³ z torby
spiczasty m³otek i trzykrotnie uderzy³ w g³az. Kamieñ siê powiêkszy³, znikn¹³ w stoku
góry i zosta³ po nim otwór prowadz¹cy do mrocznych podziemi.
Razem ze skrzatami wszed³ do nich równie¿ rycerz. Po chwili mrok zacz¹³ siê rozjaœniaæ. Na lewo i na prawo, na dole i na górze b³yszcza³o z³oto. Niewyczerpanych zasobów z³ota rycerz nie móg³ przeoczyæ.
Skrzat przemówi³:
– Te skarby gromadziliœmy tu przez wieki. Nam te bogactwa nie s¹ potrzebne.
Chcemy je oddaæ ludziom dla waszego dobra, ale pos³uchaj dobrze, co ci powiem.
Z³oto musi byæ wykorzystane dla dobra wszystkich, biednych i bogatych, nêdznych
i g³odnych, inaczej zamieni siê w b³oto. Wiêc teraz wiesz, gdzie znajduj¹ siê z³ote skar-
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by i wiesz, co z nimi zrobiæ. Nie zapomnij o naszych radach, inaczej bêdzie Ÿle. ¯adnego skrzata ani krasnoludka ju¿ ¿aden cz³owiek nie zobaczy, najwy¿ej w œnie.
Skrzat skoñczy³ przemawiaæ, zapad³a ciemnoœæ i jakaœ ogromna si³a wyprowadzi³a
rycerza z jaskini. Gdy rycerz Odon von Erlitz siê ockn¹³, siedzia³ znowu oparty plecami o pieñ dorodnego jesionu dok³adnie tak, jak usiad³ przed godzin¹, ¿eby odpocz¹æ.
Otworzy³ oczy i zauwa¿y³, ¿e niebo w tym czasie zachmurzy³o siê i zbli¿a³a siê burza.
Szybko wsiad³ na konia i pospieszy³ do domu. Ledwo koñ zrobi³ parê skoków, w jesion, pod którym spa³, uderzy³ z og³uszaj¹cym hukiem piorun. Drzewo wywróci³o siê
i rozpad³o na tysi¹c kawa³ków.
– Ca³e szczêœcie, ¿e tam nie zosta³em – pomyœla³ Odon i jeszcze raz spojrza³ na
drzewo. I co zobaczy³? Pod wywróconymi korzeniami zaœwieci³ z³oty kamieñ.
Dopiero teraz przypomnia³ sobie Odon, co mu skrzaty obieca³y. Chêtnie zajrza³by
pod korzenie drzewa od razu, ale w tej s³ocie, gdy pioruny przecina³y niebo, nie by³o
na to czasu. Dooko³a wywraca³y siê nastêpne drzewa, a¿ ziemia dr¿a³a. Pada³o tak, ¿e
nie by³o widaæ na krok. Ca³e szczêœcie, ¿e kawa³ek drogi st¹d by³a malutka jaskinia,
w której Odon zd¹¿y³ siê schowaæ razem z koniem. Rozpali³ ma³e ognisko, przeczeka³
burzê i dopiero kiedy ¿ywio³ siê uspokoi³, wieczorem, wróci³ do domu. Po³o¿y³ siê do
³ó¿ka, ale nie móg³ doczekaæ œwitu.
Nastêpnego dnia z rana obudzi³ pacho³ka, zabrali kilof i ³opatê i wyruszyli na
miejsce, gdzie le¿a³ wywrócony jesion.
I rzeczywiœcie, w miejscu, które wskaza³y
mu skrzaty, by³o mnóstwo z³ota. Przez
krótki czas wydobyli tyle z³ota, ¿e rycerz
móg³ odbudowaæ swój zamek Edelštejn,
pomóc g³oduj¹cym mieszkañcom na podzamczu i czêœæ z³ota ofiarowaæ na budowê kaplicy œw. Anny, patronki górników. Kaplica sta³a przez d³ugi czas przy wlocie do pierwszej z³otej sztolni w Horním Údolí, któr¹
Odon, za namow¹ skrzatów, nazwa³ Stary Hackelberski. Zrobi³ wszystko, co mu doradzi³y. Za wydobyte z³oto kupowa³ biedakom jedzenie, budowa³ koœcio³y, domy,
a mieszkañcy okazywali mu swoj¹ wdziêcznoœæ.
Wkrótce górnicy zbudowali domostwa równie¿ pod Pøíèn¹ Hor¹. PóŸniej wieœ nazwali ku pamiêci rycerza Erlitza – Olešnie. Ca³a okolica bogaci³a siê dalej dziêki pracy
i poœwiêceniu mieszkañców.
Gdy Odon von Erlitz umar³, nowy w³adca Edelštejna ju¿ nie okazywa³ takiej ¿yczliwoœci osadzie i jej mieszkañcom. Zaprosi³ z Saksonii nowych górników, ¿eby w Starym Hacklberskim szybie wydobywali z³oto tylko i wy³¹cznie dla niego. Jednak mimo
¿e robi³, co robi³, nigdy siê nie wzbogaci³, z³oto w jego rêkach zamienia³o siê w b³oto.
Kopalnie zosta³y ju¿ dawno zamkniête, ale górnicy nigdy o starej sztolni, któr¹ do
dziœ nazywaj¹ Star¹ Hacklbersk¹, nie zapomnieli. Przez d³ugie lata oddawa³a im swoje
bogactwa, które poprawia³y warunki ich ¿ycia. Jest to najstarsza i najbogatsza z³otodajna sztolnia na Pøíènej Hoøe – Querbergu.
Legenda ta chyba nie jest najbardziej dok³adnym Ÿród³em informacji o powstaniu
górniczej osady Horní i Dolní Údolí, jednak prawd¹ jest, ¿e w³aœnie w okolicy Pøíènej
Hory znajduj¹ siê najstarsze kopalnie w regionie jesionickim, a mo¿e nawet w ca³ych
Czechach.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT
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Rejvíz

Pradziad na Rejwízie

Od pradawnych czasów górski duch Pradziad troszczy³ siê o swoich górali, wiêc
nie zapomina³ tak¿e o mieszkañcach Rejvíza. Ka¿dy, kto by³ pracowity lub przynajmniej gorliwy, móg³ liczyæ na jego pomoc, choæby mia³ jak¹œ tam ludzk¹ s³aboœæ.
Pewnego razu Pradziad przyby³ do Rejvíza i wieczorem usiad³, jak zwyk³y podró¿ny, w przytulnej knajpce wœród ch³opów i drwali. Wczeœnie rano wyruszy³ na obchód
w swoje góry, lecz zd¹¿y³ zrobiæ zaledwie kilkadziesi¹t kroków i tu¿ przy drodze, blisko bagien, zobaczy³ spoconego ch³opa, który stara³ siê oraæ swoje ma³e poletko. Chcia³
zasiaæ len, ale mimo jego starañ p³ug ci¹gniêty przez wychudzon¹ krowê wbija³ siê zaledwie kilka centymetrów w ziemiê. Pod krow¹ ugina³y siê nogi, taka by³a s³aba, ch³op
nie wygl¹da³ lepiej. Pod nim te¿ nogi siê ugina³y i krêci³o mu siê w g³owie. Ch³op nazywa³ siê Ondrusz i ka¿dego wieczoru chodzi³ do gospody i tam przy kuflu piwa intensywnie rozmyœla³, jak to zrobiæ, ¿eby siê nie narobiæ a zarobiæ. Poniewa¿ tego piwa wypija³ sporo, czêsto bola³a go g³owa i niczego szczególnego nie wymyœli³. Biednie te¿
wygl¹da³o jego gospodarstwo – wal¹ca siê cha³upa, poletko zaniedbane, dzieci g³odne. Filozof
i do tego moczymorda, czy mo¿e byæ coœ gorszego?
Ondrusz mia³ dziœ od samego rana z³y dzieñ
i w chwili, gdy go Pradziad obserwowa³, kryzys
by³ najwiêkszy. Rzuci³ batem o ziemiê i wœciek³y
plu³ dooko³a.
Wtem nadszed³ Pradziad i powiedzia³:
– Dzisiaj chyba nie jesteœ w formie, Ondruszu, masz z³y czas, a wiesz dlaczego? To z powodu tej knajpy. Przecie¿ wiesz, alkohol to plaga
ludzkoœci.
– A ty kim jesteœ, ¿e chcesz mnie pouczaæ? – zapyta³ wœciek³y ch³op, schyli³ siê po
bat, uniós³ go nad g³ow¹ i szykowa³ siê, ¿e przyb³êdê zwymyœla, bo siê miesza w nie
swoje sprawy. Tego by jeszcze brakowa³o, ¿eby mu doradza³ byle dziad.
Pradziad wyczu³ niebezpieczeñstwo i przemieni³ siê w olbrzyma – dla pewnoœci.
Ondrusz cofn¹³ siê o krok.
– Ty mnie nie znasz, ale ja ciebie tak. Jesteœ Ondrusz i wczoraj siedzia³eœ bardzo
d³ugo w knajpie, postawi³eœ mi nawet dzban piwa. Chcia³bym siê ci za to dzisiaj odwdziêczyæ.
Ondrusz przestraszy³ siê, uspokoi³, ale w koñcu pomyœla³ sobie, ¿e dziœ ju¿ go nic
gorszego spotkaæ nie mo¿e. Od³o¿y³ bat z powrotem na ziemiê i da³ Pradziadowi przemówiæ.
– Popatrz – powiedzia³ do niego Duch Gór – Ju¿ dawno nie dotrzyma³eœ terminów
siewu lnu, wiêc teraz daremnie siê mêczysz. Ale istnieje jeszcze jedna mo¿liwoœæ –
cud. Co ty na to? Na polu masz jakiœ nawóz, ile przeora³eœ, tyle przeora³eœ, ale mogê ci
poradziæ jedno. Niech ci nie przyjdzie do g³owy, ¿eby teraz, w z³ej godzinie, siaæ len.
Niestety nie mam teraz czasu, ¿eby tu z tob¹ siedzieæ i doradzaæ ci. Muszê iœæ do
Koberštejna do bia³ej damy Heleny, mam tam sprawê do za³atwienia, ale jak nade-
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jdzie w³aœciwa godzina dla siewu, dam ci z Koberštejna sygna³. Pomacham do ciebie
swoim kapeluszem i ty zaczniesz siaæ. Nie wczeœniej, inaczej bêdziesz ci¹gle biedny –
dokoñczy³ olbrzym swoj¹ wypowiedŸ. Przeobrazi³ siê znowu w podró¿nego i znikn¹³
jak mg³a nad bagnami pod Rejvízem w porannym s³oñcu.
Ondrusz tylko czeka³ na takie polecenie. Wyci¹gn¹³ siê jak d³ugi na s³oñcem wygrzanej miedzy i tylko od czasu do czasu zaspany popatrzy³ na Koberštejn. Ko³o po³udnia zobaczy³ nad wie¿¹ zamkow¹, jak ktoœ macha ogromnym kapeluszem. Zrozumia³,
¿e chodzi o znak Pradziada, nasypa³ sobie do fartucha lnu i rozrzuca³ go byle jak wokó³
siebie na pole.
Spe³ni³o siê, co Pradziad powiedzia³. Ju¿ za dwa tygodnie len niebiesko zakwit³, za
miesi¹c dojrza³ i Ondrusz zebra³ go tyle, ¿e zaopatrzy³ zak³ad Morawolen w Zlatých
Horach na d³ugie lata. Sta³ siê bogaczem i wszêdzie chwali³ Pradziada, ale nigdy nikomu nie powiedzia³, dlaczego.
Opowiedzia³ mi to tylko raz w gospodzie, ¿ebym to móg³ dla was spisaæ.
Jaka p³ynie st¹d nauka? Czasem warto postawiæ podró¿nemu piwo, bo mo¿e to
kiedyœ zaprocentowaæ.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Rejvízkie mchowe jeziora
Odwiedzaj¹cy Rejvíz rzadko rezygnuj¹ z piêknej wycieczki drewnianym chodnikiem do Velkého Mechového Jezírka. Mozolnie zbudowany chodnik jest dzisiaj jedyn¹ drog¹ do przepiêknego zak¹tka rezerwatu przyrody, w którym roœnie oko³o dwustu gatunków ró¿norodnych roœlin i traw, piêædziesi¹t gatunków porostów i ¿yje ponad
czterdzieœci gatunków owadów pochodzenia polodowcowego.
W bagnach pod Rejvízem znajduje siê oprócz Velkého Mechového Jezírka jeszcze jedno. Nazywa siê Malé Mechové Jezírko. Jest ono równie¿ czêœci¹ rezerwatu torfowisko Rejvíz, ale nie ma tam szlaku turystycznego, co oznacza, ¿e wstêp tam jest zabroniony. W odró¿nieniu od Velkého Jezírka, które ma sta³e brzegi, Male jezírko zarasta
torfem, i kiedyœ zniknie ca³kowicie. Wed³ug przeprowadzonych badañ w³aœnie Malé
Mechové Jezírko otoczone jest grubsz¹ warstw¹ torfu, przez co jest bardziej oryginalne i z punktu widzenia przyrodników bardziej wartoœciowe.
Ca³y teren jezior jest interesuj¹cy i romantyczny. Piêkno oraz unikalna flora i fauna wraz z wysokogórskim po³o¿eniem przyczyniaj¹ siê do jego unikalnoœci w naszym
regionie.
Podczas spaceru nad jezioro, id¹c drewnianym chodnikiem wœród kar³owatych sosen przez szumi¹ce Ÿród³a Èernej Opavicy, pojawi siê przed odwiedzaj¹cymi nieprzyjemnie czarna tafla jeziora. W dzieñ rzadko œpiewaj¹ tu ptaki, a w nocy nie s³ychaæ nawet sowy tylko dziwny szum w koronach kar³owatych sosen, wiêc cz³owiek czuje siê
w tym romantycznym krajobrazie trochê przygnêbiony, zw³aszcza gdyby zab³¹dzi³ tu
po zmroku, zapadaj¹c siê do kolan w g³êbokim grzêzawisku.
Opowiadaj¹, ¿e kiedyœ dawno temu sta³o w pobli¿u mchowych jezior piêkne i bogate miasto, które nazywa³o siê Hunohrad. Dooko³a okala³y go mocne grube mury,
które chroni³y mieszkañców i ich bogactwa przed ka¿dym, nawet najsilniejszym wrogiem. Mnóstwo z³ota wydobytego w tutejszych lasach i górach zapewnia³o jego miesz-
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kañcom dostatnie ¿ycie. Nie brakowa³o tu nawet wystawnych pa³aców i willi, lecz ludzie – mieszkañcy tego miasta – byli nic niewarci, Ÿli i wiedli grzeszne ¿ycie. Dla bogatych mieszczan nie istnia³o nic œwiêtego. Prowadzili hulaszczy ¿ywot w knajpach
i nawet w koœciele tañczyli i œpiewali piosenki, które na pewno nie mo¿na by³o nazwaæ
pobo¿nymi. Mieszkañcy miasta nie mieli respektu nawet przed œwiêtymi mê¿ami,
którzy przychodzili ich upominaæ i nawróciæ na prawdziw¹ wiarê chrzeœcijañsk¹.
Zadania tego podjêli siê dwaj ksiê¿a z Moraw. W koœciele na rynku, w centrum
miasta, od rana do wieczora nauczali mieszkañców dziesiêciorga Bo¿ych przykazañ,
zapoznawali ich z naukami Chrystusa, uczyli ich skromnoœci i uczciwoœci, lecz nic to
nie da³o. Uparci mieszkañcy ju¿ dawno stwierdzili, ¿e ¿ycie w grzechu jest wygodniejsze, przestali wiêc ksiê¿y s³uchaæ, ale nie tylko... Kilkakrotnie ich pobili i wypêdzili
z miasta. Misjonarze za ka¿dym razem wracali jednak do miasta, jakby chcieli potwierdziæ prawdziwoœæ przys³owia o cierpliwoœci, która góry przenosi. Jednak w tym grzesznym mieœcie cierpliwoœæ na nic siê zda³a. Mogli robiæ cokolwiek, miejscowi chcieli siê
z nimi tylko k³óciæ i przepychaæ. Pewnego razu, gdy obu ksiê¿y przywi¹zano do oœlego
ogona i w ten sposób wywleczono przez miejsk¹ bramê do g³êbokiego lasu, cierpliwoœæ siê skoñczy³a. Uwolnili siê z wiêzów i wyzwolili z b³êdnego mniemania, ¿e grzeszników z miasta mo¿na zmieniæ wy³¹cznie s³owem Bo¿ym, zdecydowali siê wiêc wypróbowaæ
inn¹ metodê. Uklêkli razem przy Kazalnicy pod
Supi¹ Hor¹, podnieœli rêce do nieba i poprosili
Boga, ¿eby na grzesznych mieszkañców Hunohradu zes³a³ sw¹ sprawiedliwoœæ, bo to co oni
czyni¹, to¿ to dopust Bo¿y.
Proœbê swych podw³adnych Pan Bóg wys³ucha³ natychmiast.
Nagle zapad³ zmierzch i by³o tak ciemno, ¿e
nic nie by³o widaæ, zaczê³o padaæ i szybko siê
och³odzi³o. Za chwilê deszcz zamieni³ siê w grad
wielkoœci koñskich g³ów, które uderzeniem zabija³y wszystko, co ¿ywe. Czarne niebo
przeszywa³y tysi¹ce piorunów, odg³osy gromu og³usza³y grzesznych mieszkañców Hunohradu. Ale nawet to nie wystarczy³o do przyk³adnego ukarania grzeszników. Miasto
mia³o zostaæ starte z powierzchni ziemi, wiêc Pan Bóg zbudowa³ podziemny tunel,
którym sprowadzi³ do miasta straszliwy potop. Na œrodku rynku otworzy³a siê ziemia
i z otch³ani zaczê³a wylewaæ siê morska woda z czarnym bagnem tak szybko, ¿e nikt
nie zd¹¿y³ uciec. Grube miejskie mury nie pozwoli³y wodzie odp³yn¹æ i to przyspieszy³o zag³adê. Po kilka godzin zatopione zosta³y wszystkie domy wraz z koœcio³em i na
ca³ym terenie powsta³o jezioro z czarn¹ bagnist¹ wod¹, która mia³a zmyæ grzechy mieszkañców Hunohradu. Bo¿ej sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ. Niebo siê rozchmurzy³o
i wysz³o s³oñce. Ksiê¿a z Kazalnicy mogli wreszcie obejrzeæ, jak Pan Bóg spe³ni³ ich
proœbê. Widzieli doskona³¹ robotê. Nie by³o ¿ywej duszy, ¿aden grzesznik nie prze¿y³.
Zamiast okaza³ego miasta zobaczyli pod sob¹ tylko jezioro z wod¹ czarn¹, jak grzechy
mieszkañców Hunohradu.
Ponoæ po dziœ dzieñ mo¿na zobaczyæ w Velkym Mechovým Jezírku wie¿ê hunohradzkiego koœcio³a. Kto uda siê nad jezioro przed po³udniem w dzieñ, w którym na
niebie nie ma jednej chmurki i dobrze popatrzy na œrodek jeziora, zobaczy pod wod¹
smuk³¹ wie¿ê koœcio³a. Pielgrzym musi byæ jednak cz³owiekiem prawym i bez skazy,
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¿eby móg³ zobaczyæ odstraszaj¹cy przyk³ad. Grzesznicy tej wie¿y nie widz¹, poniewa¿
im ju¿ nic nie pomo¿e, s¹ ju¿ w drodze do piek³a i takie upomnienie nie mia³oby sensu.
By³em nad jeziorem kilkakrotnie i za ka¿dym razem widzia³em wie¿ê na w³asne
oczy.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Zag³ada Hunohradu
Mieszkañcy Hunohradu ¿yli w wielkim bogactwie i przepychu, poniewa¿ w pobliskiej rzeczce Opavie znajdowa³y siê bogate z³o¿a z³ota i drogich kamieni. Wtedy wystarczy³o tylko podejœæ do potoku i kosztownoœci te pozbieraæ. Byli poganami, czcili pogañskich bo¿ków i grzeszyli jak prawdziwi poganie.
Pewnego razu przyszed³ do miasta pobo¿ny ksi¹dz, ¿eby pogañskim mieszkañcom g³osiæ Ewangeliê. Naucza³ i naucza³, ale mówi³ jakby do œciany. W koñcu poganom znudzi³y siê jego kazania, wci¹gnêli go do swojej œwi¹tyni i tam zamordowali
w straszliwych mêczarniach. Najbardziej surowym z drêczycieli by³ ma³y, garbaty pastuch Gill, który bardzo siê wyró¿nia w tym bestialskim drêczeniu bezbronnego ksiêdza. Gdy ksi¹dz zmar³, wyrzucili jego zw³oki za miasto, gdzieœ na ³¹kê.
Nastêpnego dnia Gill, jak zwykle, wypêdza³ byd³o na tutejsze pastwiska. Niestety
od samego rana by³ w z³ym nastroju. Biedny ch³op da³ mu tylko skromny posi³ek, wiêc
z wœciek³oœci wali³ batem we wszystko, co by³o w jego zasiêgu. Wtem zauwa¿y³ w trawie zakrwawione zw³oki ksiêdza i obróci³ gniew przeciwko nim. Zacz¹³ je ok³adaæ batem i kopaæ. Nagle zw³oki, jakby sterowane przez niewidzialn¹ si³ê, podnios³y siê
z ziemi. Szklane oczy zabitego ca³y czas patrzy³y na pastucha. Wyci¹gn¹³ rêkê w stronê
miasta. Usta martwego otworzy³y siê i powiedzia³: – Przeklinam ciê i skazujê na wieczne mêki ciebie i to miasto. – Pastuch zdrêtwia³ ze strachu, nogi mia³ jak z kamienia.
Nie móg³ siê nawet poruszyæ. Nagle zrobi³o siê ciemno jak o pó³nocy. Pioruny przeciê³y niebo i zahucza³ grom, jakby nasta³ koniec œwiata. Silne trzêsienie ziemi ³ama³o
góry i ska³y, które zaczê³y waliæ siê na Hunohrad. W centrum miasta otworzy³a siê ziemia i poch³onê³a go. Okolice zatopi³a woda. Taki by³ kres Hunohradu oraz jego grzesznych mieszkañców. ¯ywa dusza nie prze¿y³a, tylko bezduszny pastuch Gill zosta³ skazany na wieczn¹ tu³aczkê o g³odzie po okolicznych bagnach.
Grzeszny pastuch Gill do dziœ b³¹ka siê po lasach i grzêzawiskach w okolicach
Rejvíza. Ci¹gle jest g³odny i choæ chêtnie zjad³by nawet such¹ skórkê chleba, nigdy jej
nie dostanie. Ubrany jest w podarty p³aszcz, Pastersk¹ torbê ma zawieszon¹ przez ramiê, a w rêce trzyma bat, którym pogania byd³o. Czasami widuj¹ go nieliczni turyœci.
Przez te lata zrozumia³, jaki cenny jest chleb i jaki sens ma uczciwa praca. Teraz ponoæ
pomaga dobrym ludziom w potrzebie, a z³ych karze batem. Ludzie opowiadaj¹, ¿e raz
pokaza³ matce z dzieckiem, która zgubi³a siê na bagnach, drogê do Rejvíza. Czasami
w tutejszych lasach mo¿na us³yszeæ jego nawo³ywanie. Ho la la lio ... – wo³a i przypomina ludziom, ¿eby nie dopuszczali siê nieprawoœci, by nie grzeszyli, nie kradli,
¿eby...
Po d³ugim czasie powsta³a w pobli¿u grzêzawisk nowa wieœ Rejwiz. Nowi górale,
którzy zasiedlali te okolice, zbudowali sobie na œrodku wsi ³adny koœció³ek i ku prze-
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strodze grzesznikom ustawili drewniany krzy¿, który podobno wyp³yn¹³ z miejsca,
gdzie kiedyœ sta³ hunohradzki koœció³. Jednak niekiedy brakuje im przestrzegaj¹cego
g³osu z lasu, który us³ysza³ pastuch Gill w owym fatalnym dniu upadku Hunohradu,
¿eby im przypomina³, ¿e skromnoœæ, uczciwa praca oraz zwyczajna przyzwoitoœæ nigdy
nie trac¹ swojej wartoœci.
Gdy uda wam siê raz odwiedziæ Rejvíz, pewnie wybierzecie siê na spacer do dziewiczych lasów. Gdy us³yszycie oprócz pi³ leœnych robotników s³ynne wo³anie pasterza:
Ho la la lio – nie odpowiadajcie. Gill traktuje to jak drwinê i karze ka¿dego, kto w lesie
wrzeszczy. Ukara³ w ten sposób jednego mê¿czyznê z Jeseníka. Ów lekkomyœlny turysta szyderczo pokrzykiwa³ na skrzata, prowokowa³ go i zap³aci³ za to. Po trzecim
zawo³aniu – ho la la lio – pojawi³ siê pastuch Gill w postaci czarnego pudla, ugryz³ go
w nogê i znikn¹³. Od tego ugryzienia mê¿czyzna zachorowa³ na zatrucie krwi i umar³.
Pochowany jest na cmentarzu w Jeseníku.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Skarby mchowych jezior
Razem z miastem Hunohrad i jego grzesznymi mieszkañcami zatopionych zosta³o mnóstwo skarbów i kosztownoœci, które bezu¿ytecznie le¿¹ na dnie jezior i czekaj¹, a¿ ktoœ je
wy³owi. Ca³kiem mo¿liwe jest, ¿e czêœæ skarbów przyp³ynê³a z zatopionych w Morzu Pó³nocnym statków przez podziemny tunel, który Pan
Bóg zbudowa³, ¿eby sprowadziæ wodê do zag³ady miasta. Nawet gdyby to nie by³o prawd¹,
wielu ludzi próbowa³o ju¿ podj¹æ z jeziora choæby czêœæ skarbów, lecz nie ka¿demu siê to
uda³o.
Pewnego piêknego letniego dnia pojawi³ siê w Rejvízie rycerz z W³och i poprosi³
miejscowego drwala, którego w³aœnie spotka³, ¿eby go zaprowadzi³ do mchowego jeziora. Po drodze opowiedzia³ mu, ¿e nawet we W³oszech wiedz¹ ju¿ o wielkich skarbach, które tu le¿¹ pod wod¹ bez u¿ytku. Oznajmi³ równie¿ drwalowi, ¿e przyszed³
w³aœnie po to, ¿eby czêœæ skarbów zabraæ.
Gdy nareszcie dotarli do jeziora, rycerz zsiad³ z konia i rzek³ do drwala:
– Ja teraz wejdê do jeziora po skarb. Poczekaj tu na mnie i jak bêdê zmêczony wraca³ i wychodzi³ z wody, pomo¿esz mi. W jeziorze bêdê dosyæ d³ugo, je¿eli zobaczysz na
jeziorze bia³¹ pianê, bêdzie to oznacza³o, ¿e uda³o mi siê dotrzeæ do skarbu. Je¿eli pojawi siê czerwona piana, to koniec ze mn¹, wtedy nie zwlekaj i uciekaj st¹d, nawet siê
nie ogl¹daj. Na zakoñczenie ca³ej, mam nadziejê, udanej wyprawy, otrzymasz nagrodê. Gdybym nie wyszed³ w ci¹gu godziny, zatrzymaj dla siebie mojego konia, poniewa¿ mnie ju¿ nikt nie zobaczy.
Po tych s³owach W³och wskoczy³ w z³owieszcz¹ czarn¹ toñ. Koñ spokojnie pas³ siê
na ³¹ce i drwal niecierpliwie czeka³ na powrót w³oskiego rycerza.
D³ugo szumia³y nad jeziorem tylko sosny, ale nagle pojawi³a siê na wodzie bia³a
piana i drwal podbieg³ do brzegu podaæ poszukiwaczowi rêkê, ¿eby go, ca³kowicie wy-
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czerpanego, wyci¹gn¹æ na brzeg. Potem pomóg³ W³ochowi dosi¹œæ konia, a obcy, zanim odjecha³, rzuci³ drwalowi sakiewkê, w jakiej nosi siê zazwyczaj dukaty.
Drwal otworzy³ sakwê, ¿eby obejrzeæ nagrodê, a ku swojemu zaskoczeniu nie znalaz³ w woreczku niczego, co przypomina³oby dukaty. By³y tam tylko jakieœ dziwne kulki, bardzo podobne do jasnego grochu i mia³y dok³adnie taki sam rozmiar. Gniewnie
wyrzuci³ wiêc sakiewkê w krzaki i w niezbyt mi³ych s³owach, jak to drwale potrafi¹,
zwymyœla³ W³ocha za tak ma³¹ nagrodê. Ale szukaj wiatru w polu. W³ocha nie by³o
i drwal sprawiedliwoœci siê nie doczeka³.
Za kilka miesiêcy odwiedzi³ Rejwiz nastêpny rycerz z W³och i szuka³ drwala, który
pomaga³ podczas podejmowania skarbu z jeziora. Odnalaz³ go, ale zgorzknia³y robotnik po doœwiadczeniach z pierwszym W³ochem, do wspó³pracy siê nie kwapi³. Gdy mu
obcokrajowiec obieca³ worek z³otych monet za sakiewkê z tym dziwnym grochem, nie
trzeba by³o wiêcej go ponaglaæ. Po d³ugim szukaniu znalaz³ wyrzucon¹ sakiewkê i ku
zadowoleniu obojga przeprowadzili wymianê. Potem W³och odjecha³ w nieznanym
kierunku, mo¿e do swojej ojczyzny. Tylko drwal do dzisiaj zastanawia siê, co by³o
w tych per³ach tak rzadkiego, ¿e W³och odda³ za nie worek z³otych monet.
Z innego Ÿród³o dowiadujemy siê, ¿e w jeziorze jest wielki drogi kamieñ, który
mo¿e z g³êbiny podj¹æ tylko prawdziwie uczciwy cz³owiek. A poniewa¿ wielu ludzi
uwa¿a samych siebie za uczciwych, sporo ich siê tu utopi³o.
Po ten drogocenny kamieñ przyjecha³ do Rejvíza pewien bogaty cz³owiek, który
te¿ pochodzi³ ze s³onecznych W³och. W³osi sypali siê wtedy jak z worka. Po d³ugich
poszukiwaniach Rejvíza, który wtedy jeszcze nie by³ dok³adnie zaznaczony na mapach, dotar³ do mchowego jeziora i wskoczy³ do wody. Za chwilê wyci¹gn¹³ na brzeg
drogi kamieñ, wielki jak ludzka g³owa. Skarb chyba jednak nie by³ przeznaczony dla
niego, poniewa¿ albo zrz¹dzeniem losu, albo z nieuwagi W³ocha, wpad³ mu z powrotem do jeziora. Bogacz jeszcze raz zanurzy³ siê w jeziorze. Nie minê³a nawet godzina i
na wodzie pojawi³a siê czerwona piana. Niestety mê¿czyzna zagin¹³ i nikt nigdy ju¿ go
nie zobaczy³.
Do dzisiaj drogocenny kamieñ znajduje siê pod wod¹ Velkého Mechového
Jezírka. Kiedy bêdê mia³ ochotê sobie pop³ywaæ i zabraknie mi pieniêdzy, to po ten
drogocenny kamieñ wskoczê. Miejsce to znajduje siê blisko mego domu. Na razie jest
tam schowany, jak ¿ydowskie pieni¹dze w Szwajcarii.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

M³otek ko³odzieja
W poprzednich legendach dowiedzieliœmy siê, ¿e mchowe jeziora pod Rejvízem
³¹czy z Morzem Pó³nocnym tunel. Jest to ten sam tunel, przez który Pan Bóg sprowadzi³ wodê, która zatopi³a Hunohrad. Tunel jest nadal dro¿ny, na wypadek gdyby go
Pan Bóg potrzebowa³ w tym samym celu. Z Morza Pó³nocnego przyp³ywaj¹ têdy czasami ryby dziwnych kszta³tów. O tunelu opowiada równie¿ nastêpuj¹ca legenda.
W Rejvízie mieszka³ ko³odziej, który wytwarza³ dla miejscowej ludnoœci skrzynie,
beczki, ko³a do bryczek i inne niezbêdne wyroby z drewna. Mia³ te¿ syna. Oczywiœcie
wyuczy³ go ko³odziejskiego rzemios³a i potem, wed³ug dobrego zwyczaju, wys³a³ go
w œwiat, ¿eby naby³ doœwiadczenia, które uczyni go mistrzem. Na drogê da³ mu,
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oprócz niezbêdnych rad, równie¿ ko³odziejski m³ot. Nie by³ to zwyk³y m³ot. Stary
ko³odziej w³o¿y³ w niego bez wiedzy syna trzy z³ote monety i gdy dawa³ go synowi, powiedzia³:
– Gdy ci synu bêdzie bardzo Ÿle, uderz m³otkiem mocno w kamieñ, a on ci pomo¿e.
Oznacza³o to, ¿e m³ot pêknie, wypadn¹ trzy z³ote monety i syn bêdzie móg³ sobie
w razie potrzeby kupiæ parê niezbêdnych rzeczy.
M³ody ko³odziej wyruszy³ w œwiat. Przeszed³ przez Polskê, Niemcy i po³owê Europy, a¿ dotar³ do Ameryki. W kraju nieograniczonych mo¿liwoœci zarobi³ sporo pieniêdzy, zdoby³ wiele doœwiadczeñ i zrobi³ reklamê z³otym czeskim rêkom. Po kilku latach zdecydowa³ siê na powrót do domu. Wsiad³ na statek, przep³yn¹³ ocean i kana³ La
Manche, lecz na Morzu Pó³nocnym rozszala³a siê tak silna burza, ¿e statek, którym
p³yn¹³, rozbi³ siê. Na morskie dno spad³y wszystkie zarobione dolary, a ko³odziej musia³ siê bardzo staraæ, ¿eby siê uratowaæ. A w³aœciwie, gdyby nie spotka³ norweskich rybaków, którzy zabrali go na statek, ju¿ nigdy nie wróci³by do Rejvíza. ¯a³owa³ wprawdzie, ¿e zgubi³ tyle bogactwa, ale najbardziej smuci³a go strata m³otka, który da³ mu na
drogê ojciec i który przyniós³ mu w œwiecie najwiêcej szczêœcia. W koñcu zrozumia³, ¿e
lepiej byæ biednym ni¿ martwym i wyruszy³ do ojcowskiego domu w Rejvízie.
W tym samym czasie w Rejvízie kilku miejscowych ch³opaków posz³o nad jezioro, by z³owiæ
kilka ryb, które przyp³ywaj¹ tam tunelem z morza. By³y one du¿e i mia³y dziwne kszta³ty.
Przyszli nad jezioro, usiedli na brzegu i zarzucili wêdki. D³ugo nic nie chwyta³o, ale w koñcu jeden z nich coœ z³apa³. Szybko poderwa³ wêdkê, bo myœla³, ¿e to du¿a ryba. Radoœnie nawija³
¿y³kê, ale co siê dzieje? Na haczyku nie by³o
¿adnej ryby, ani zwyk³ej ani egzotycznej.
Wyci¹gn¹³ z wody zwyk³y ko³odziejski m³ot.
Ch³opcy próbowali z³apaæ jeszcze coœ innego,
ale szczêœcia nie mieli, wiêc wyruszyli w drogê powrotn¹.
Na obrze¿ach Rejvíza stoi gospoda, w której ch³opcy chcieli siê pochwaliæ tym, co
z³owili. Weszli do œrodka, zamówili oran¿adê i wyci¹gnêli na stó³ m³otek, by pochwaliæ
siê co z³owili. Wœród goœci siedzia³ te¿ stary ko³odziej, który m³otek od razu rozpozna³.
Rozmontowa³ go i pokaza³ wszystkim trzy z³ote monety na dowód, ¿e m³otek jest jego
wyrobem. Powodów do radoœci jednak nie mia³. Je¿eli tutaj znaleziono m³ot, to gdzie
jest jego syn? – Czy¿by przy opuszczeniu wioski zab³¹dzi³ i utopi³ siê w jeziorze? – pomyœla³. Innego wyt³umaczenia nie ma. Sk¹d by siê inaczej wzi¹³ m³otek w jeziorze?
Zasmucony ojciec wróci³ z gospody i op³akiwa³ syna jak zmar³ego.
Nadesz³o lato i z podró¿y powróci³ m³ody ko³odziej. Zapuka³ w okno ojcowskiego
domu. Ojciec otworzy³ i z tak¹ radoœci¹ przywita³ zaginionego syna, ¿e trudno to opisaæ. P³aka³ ze szczêœcia, ¿e wróci³ ca³y i zdrowy. Potem siedzieli d³ugo w nocy, tyle
mieli sobie do powiedzenia. Gdy m³ody ko³odziej opowiada³, jak rozbi³ siê na morzu
i jak zgubi³ wszystkie zarobione pieni¹dze, razem z ko³odziejskim m³otem, ojciec tylko
siê uœmiechn¹³. Najwa¿niejsze, ¿e s¹ razem i bêd¹ mogli pokonaæ wszystkie trudnoœci.
Na koniec stary ko³odziej wyj¹³ spod ³awki zagubiony m³ot syna i odda³ mu go.
Mia³ szczêœcie, ¿e wpad³ mu do wody dok³adnie w tym miejscu, gdzie wychodzi tunel
do Rejvíza, a poniewa¿ by³ ciê¿ki, wpad³ a¿ do mchowego jeziora, gdzie go ch³opcy
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z³owili. Gdy spojrzymy na mapê, zobaczymy, ¿e coœ takiego jest w bajkowym œwiecie
ca³kiem mo¿liwe. Morze Pó³nocne jest u góry, Rejvíz na dole, a ciê¿kie rzeczy spadaj¹
z góry w dó³, prawda?
Nazajutrz zabrali siê ojciec z synem ponownie za robotê i wkrótce stali siê bogaci.
Je¿eli jeszcze nie umarli, ¿yj¹ w swojej cha³upie w Rejvízie do dzisiaj.
Legenda pokaza³a nam, jak to jest z istnieniem tuneli w Rejvízie. Byæ mo¿e kiedyœ, gdy tunel zostanie odkryty przez biura podró¿y, zas³ynie Rejvíz z podró¿y ³odziami podwodnymi do Morza Pó³nocnego i jeszcze dalej, do królestwa bajek i snów.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Mnichv ko³o Vrbna pod Prìdem

Pocz¹tki Mnichova
Id¹c z Rejvíza przez las i potem jeszcze kawa³ek, za Drakovem dojdziemy do wsi
o nazwie Mnichov blisko Vrbna pod Pradìdem. Wed³ug starej legendy za³o¿y³ j¹ bardzo dawno temu pobo¿ny mnich.
Zanim zosta³ mnichem prowadzi³ z bratem gospodarstwo gdzieœ w œrodkowych
Morawach. Pewnego razu, jak to siê pomiêdzy braæmi zdarza, pok³ócili siê o jak¹œ
b³ahostkê, dos³ownie do krwi. Przysz³y mnich podczas k³ótni ugodzi³ brata no¿em
i w przekonaniu, ¿e go zabi³, uciek³ przed sprawiedliwoœci¹ daleko w góry. D³ugo szuka³ odpowiedniego miejsca, a¿ w koñcu osiad³ pod Koberštejnem, zamkiem rozbójników. Zbudowa³ u jego podnó¿a ma³¹ pustelniê, w której chcia³ rozpocz¹æ nowe ¿ycie
pe³ne wyrzeczeñ, by odkupiæ œmieræ brata. Zosta³ mnichem – pustelnikiem. W tym
czasie zamek ju¿ nie s³u¿y³ jako warowna wie¿a, by³ zamieszkany przez rycerzy rozbójników. Na zamku rz¹dzi³ okrutny zbój Waldemar, który napada³ na podró¿nych i kupców na szlaku handlowym, prowadz¹cym z austriackich kopalni soli przez Morawy a¿
do Vrbna, potem przez las wzd³u¿ Èarnej Opavy, przez Rejvíz, Zlaté Hory Jeseníki Jesioniki do K³odzka. Napada³ nie tylko na kupców w tutejszych gêstych lasach, ale
wa¿y³ siê grabiæ, atakowaæ i zabijaæ nawet w dalekim ksiêstwie nyskim. Bogaci³ siê
tam kosztem uczciwej pracy prostych i bogatych ludzi. Na krótko przed przybyciem
mnicha Waldemar odwa¿y³ siê uprowadziæ córkê ostatniego rycerza z Vrbna. Ten,
¿eby ocaliæ swoj¹ córkê Helenê, stoczy³ z Waldemarem pojedynek na œmieræ i ¿ycie na
kobersztejñskich ³¹kach. Podczas owej, ciemnej burzliwej nocy, oœwietlanej sporadycznymi b³yskawicami, rycerz zgin¹³ w walce i Waldemar uprowadzi³ Helenê do swojej
zbójeckiej siedziby w Koberštejnie. Otoczony gêstymi lasami arcy³otr d³ugo unika³
sprawiedliwej kary.
Pobo¿ny mnich szybko dowiedzia³ siê o zbójeckich wyprawach Waldemara i spêdza³o mu to sen z powiek. Sam jednak nic nie móg³ zrobiæ. Starannie przemyœla³, jak
zapobiec niepotrzebnym ofiarom i zbudowa³ na skrzy¿owaniu drogi, która bieg³a
w pobli¿u zamku, dzwonnicê. Przychodzi³ tam co pó³ godziny, ¿eby ostrzec kupców
o niebezpieczeñstwach czyhaj¹cych na tej drodze. Pomimo œrodków podjêtych przez
mnicha znaleŸli siê kupcy, którzy woleli skróciæ sobie drogê do Jeseníka, jad¹c w³aœnie
ko³o Koberštejna przez ³¹ki pod Rejvízem.
Wydarzy³o siê raz, ¿e Waldemar ze swoj¹ band¹ napad³ na m³odego bogatego
ch³opa. Zabra³ mu dwa wozy wype³nione towarem, zabi³ pomocników, a ch³opa wzi¹³
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do niewoli i uwiêzi³ na zamek. Poniewa¿ dzielny ch³op podczas walki zabi³ kilku kompanów Waldemara, rozbójnik chcia³ siê na nim zemœciæ. Chcia³ go zrzuciæ z zamkowych murów w przepaœæ. W ten sposób postêpowa³ z ka¿dym, kto stawia³ opór. Tak
by³o i tym razem. Kaza³ ch³opa zwi¹zaæ i na to straszne widowisko zaprosi³ nie tylko
swoich kompanów, lecz równie¿ córkê rycerza z Vrbna, któr¹ trzyma³ na zamku przemoc¹ i z któr¹ chcia³ siê o¿eniæ.
Córce rycerza siê to nie spodoba³o. By³a dobrze wychowana i brutalnoœæ rozbójników razi³a j¹. Nie mog³a na to patrzeæ i zaczê³a rzewnie p³akaæ.
– Czego ryczysz, g³upia – hukn¹³ na ni¹ Waldemar – Zabi³ mi kilku kompanów,
wiêc muszê zabiæ tak¿e jego. Najwa¿niejsze, ¿e mamy jego maj¹tek.
– Za tak¹ cenê nie chcê jego maj¹tku, choæby chodzi³o o czyste z³oto – powiedzia³a
szlochaj¹c.
– Wiêc co z nim zrobimy, przecie¿ nie bêdziemy go jeszcze za darmo karmiæ? – zapyta³ rozbójnik.
– Wrzuæ go na razie do wie¿y – powiedzia³a, przypuszcza³a bowiem, ¿e Waldemar
j¹ pos³ucha. Rzeczywiœcie spe³ni³ jej proœbê. Chc¹c j¹ sobie zjednaæ, by przesta³a
sprzeciwiaæ siê œlubowi, wsadzi³ ch³opa do celi pod murami. W ten sposób skaza³ go na
powoln¹ œmieræ z g³odu i pragnienia.
Tyle, ¿e ch³op nie nale¿a³ do ludzi, którzy ³atwo siê poddaj¹. W celi uwolni³ siê
z wiêzów i w nocy zacz¹³ pukaniem sprawdzaæ œciany. Wkrótce odkry³, ¿e jedna z nich
wydaje wy¿szy dŸwiêk ni¿ pozosta³e. Za pomoc¹ kawa³ków ludzkich koœci, których
zosta³o po jego poprzednikach w celi mnóstwo, rozbiera³ mur kamieñ po kamieniu, by
wydostaæ siê na wolnoœæ. Uda³o mu siê to szczêœliwie wykonaæ po kilku dniach. Ca³kowicie wyczerpany odkry³ za œcian¹ ciemny korytarz, który prowadzi³ do lasu.
Po d³ugim czasie zobaczy³ œwiat³o dzienne. Nareszcie by³ wolny. Jednak nie móg³
uciekaæ w dzieñ, bo stra¿e mog³yby go zauwa¿yæ. Musia³ poczekaæ do zmroku. W nocy
na pewno bêdzie mu ³atwiej wymkn¹æ siê stra¿om.
Po zmroku gospodarz ostro¿nie podszed³ do ujœcia korytarza. By³o tak ciemno, ¿e
nie wiedzia³, w którym kierunku iœæ, ¿eby nie wpaœæ w rêce rozbójników. Przez chwilê
siê waha³ i rozmyœla³. Nagle w cichym lesie us³ysza³ dziwne dzwonienie: – Dzyñ
dzyñ,... dzyñ dzyñ... Dochodzi³o z daleka, lecz by³o ci¹g³e. Uda³ siê wiêc w kierunku
dŸwiêku dzwonka. W ciemnoœciach potyka³ siê o korzenie drzew, pnie i ga³êzie, ale
tak bardzo pragn¹³ zemœciæ siê na rozbójnikach, ¿e wytrzyma³ ca³y ból i znu¿enie. Jeszcze kilka kroków i sta³ przed pustelni¹ mnicha.
Zapuka³ do drzwi i czeka³. I tu niespodzianka. Otworzy³ mu jego w³asny brat. Bracia uœcisnêli siê po tak d³ugim niewidzeniu, a w ich oczach pojawi³y siê ³zy. Do samego
rana nie mogli zasn¹æ. Mieli sobie tyle do powiedzenia. Gospodarz opowiada³ o nieszczêœciu, które go spotka³o na drodze pod Kobrštejnem i o tym, jak wydosta³ siê z zamkowych lochów. Oczywiœcie wyt³umaczyli te¿ sobie okolicznoœci k³ótni, która ich kiedyœ rozdzieli³a. Kiedy obecny mnich ugodzi³ brata, nó¿ na szczêœcie uderzy³ w medalion i zeœlizgn¹³ siê, wbijaj¹c siê w bark. By³ ciê¿ko ranny, ale prze¿y³. Pomiêdzy braæmi zapanowa³a radoœæ, zm¹cona tylko myœl¹ o okrutnym Waldemarze, dlatego jeszcze
w nocy zdecydowali, ¿e ukróc¹ ten zbójecki proceder.
Nastêpnego dnia bracia wezwali do pomocy okolicznych mieszkañców i omówili
z nimi nastêpuj¹cy plan, dziêki któremu mieli zniszczyæ bandê rozbójników
z Kobrštejna.
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Po³owa zgromadzonych prowadzona przez mnicha, bêdzie udawa³a, ¿e przewozi
blisko zamku du¿¹ iloœæ z³ota na krytych wozach. Na wozach jednak nie bêdzie z³ota
tylko mê¿czyŸni, którzy zbójów zaatakuj¹. Druga po³owa, wraz z gospodarzem, ukryje
siê ju¿ w nocy przed atakiem w pobli¿u zamku i o umówionej godzinie go podpali. Potem wszyscy razem zaatakuj¹.
I tak te¿ siê sta³o. Walka trwa³a krótko, zabito wszystkich rozbójników ³upie¿ców.
Kiedy ich wódz Waldemar zobaczy³, ¿e zamek p³onie, przebi³ sobie pierœ mieczem
i skoczy³ tam, gdzie przedtem zrzuca³ swoje ofiary – w przepaœæ. Jego dusza polecia³a
prosto do piek³a, a jego krew, czarna jak smo³a, szybko wsi¹k³a w ziemiê. W tym miejscu pod zamkiem do dzisiaj rosn¹ tylko chwasty.
Prze¿y³a tylko Helena, córka rycerza z Vrbna. Chocia¿ d³ugi czas ¿y³a wœród zbójów, jej serce pozosta³o uczciwe i czyste. M³ody gospodarz, brat mnicha, zakocha³ siê
w niej i wkrótce odby³o siê du¿e wesele, na które zaprosili ca³¹ okolicê. Od tego czasu
zosta³ on gospodarz pod kobersztejñskim zamkiem. Zbudowa³ sobie dom obok brata
i ¿yli razem w zgodzie i harmonii.
Po klêsce Waldemara z Kobrštejna ju¿ ¿aden zbój nie wa¿y³ siê zaj¹æ zamku, a w okolicy ¿y³o siê biednie, lecz uczciwie. Pod Kobrštejnem powsta³a póŸniej wioska, któr¹
za³o¿y³ mnich i dlatego otrzyma³a nazwê Mnichov.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Èeská Ves

Èertovy Kameny (tu chyba po polsku)
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Dwie godziny marszu grani¹ od wie¿y ciœnieñ za Rejvízem na pó³nocny zachód, za Bleskovcem i Bilymi Kamenami, za wie¿¹ widokow¹ na Zlatym Chlumie le¿y grupa ska³, któr¹
miejscowi nazywaj¹ Èertovymi Kamenami.
Ludzie mówi¹, ¿e gdy patrz¹ na ska³ê, wydaje im siê, ¿e widaæ zaklêtego rycerza, lecz
moja fantazja, bardzo bogata zreszt¹, czegoœ takiego nie widzi. Gdy jednak stojê pod ska³ami
i zmru¿ê oczy, wydaje mi siê, ¿e móg³by to byæ
ogromny rycerski zamek.
Ska³y s¹ przepiêknie po³o¿one z widokiem
na pó³nocno-zachodni¹ czêœæ Hrubého Jeseníku. Œwietnie st¹d widaæ rzeczkê Bel¹, która ma
swoje Ÿród³a na pó³nocnym stoku Pradìda
i przep³ywa przez wioski oraz miasta w dolinie,
jak srebrna niæ. P³ynie przez ³¹ki i ogrody za
Jeseníkiem, dalej przez Èesk¹ Ves do Mikulovic, gdzie wpada na polskiej równiny i znika na
horyzoncie. W Polsce rzeczka wpada do Nysy
K³odzkiej, ta zaœ do Odry.
Na zachód od Èertovych Kameni le¿y, jak
na d³oni, miasto Jeseník ze swoim uzdrowi-
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skiem po³o¿onym na górze Grafenberg. Dalej za miastem znajduje siê miejscowoœæ
Lipova, nad któr¹ góruje d³ugi grzbiet Šeráka, Keprníka i Èervenoj Hory, zakoñczony
majestatycznym Pradìdem. Jedna z legend opowiada o tych ska³ach. Bardzo dawno
temu, w czasach gdy diab³y wychodzi³y z piek³a na ziemiê, wys³ano tu diabelskiego
ucznia na praktykê. Jednak zamiast uczyæ siê sztuki wabienia grzesznych dusz do
piek³a, robi³ sobie tylko diabelskie ¿arty. Na przyk³ad, przed podró¿nym zamieni³ kamieñ na drodze w z³oto, a gdy nieszczêœnik chcia³ to z³oto podnieœæ, zmieni³o siê ono
znowu w kamieñ. Innym razem zostawi³ na drodze z³ot¹ monetê i gdy ktoœ siê zbli¿a³,
moneta zaczê³a siê turlaæ ze stoku na dó³ i wielu turystów bieg³o za monet¹, jakby
oszaleli.
Potem m³ody diabe³ wypróbowywa³ si³ê
swojego wzroku. Stan¹³ na wierzcho³ku ska³y
i gdziekolwiek by nie spojrza³, zmusza³ ziemiê,
¿eby pali³a siê jak gor¹ca lawa i nawet ska³y siê
topi³y. Dzisiaj powiedzielibyœmy, ¿e dewastowa³ œrodowisko naturalne, co jest zabronione.
Oczywiœcie o wszystkim dowiedzia³a siê dyrekcja PZSZ (Piekielnej Zasadniczej Szko³y Zawodowej) i podjê³a niezbêdne œrodki. Diabelsko
szybko wys³ali szkolnego inspektora, wybitnego
pedagoga Lucyfera, ¿eby zrobi³ z tym natychmiast porz¹dek. Rzeczywiœcie, Lucyfer przy³apa³ diabelskiego ucznia in flagranti, jak dewastowa³ œrodowisko. Arcydiabe³ zacz¹³ zion¹æ siark¹ i chcia³ ucznia przyk³adnie ukaraæ kijem, lecz
nie by³ w stanie go z³apaæ. Uczeñ szybko wyskoczy³ i rzuci³ siê do ucieczki przed wychowawczym zabiegiem inspektora. Bieg³ prosto przez
pola roz¿arzonej lawy, pozostawiaj¹c w niej œlady swojego kopyta, które mo¿na ogl¹daæ do
dnia dzisiejszego. Lucyfer musia³ sam zgasiæ
ogieñ i och³odziæ ska³y, ale w poœpiechu zapomnia³ pod kamieniami grudy gor¹cej lawy.
Dok³adnie w tym miejscu jeszcze dzisiaj bywaj¹
gor¹ce ska³y, zw³aszcza podczas s³onecznych letnich dni.
Tak wiêc nazwa, jak¹ wed³ug legendy kamienie otrzyma³y, mo¿e nam przypominaæ nieodpowiedzialn¹ m³odoœæ lub starego czarta.
Nastêpna legenda opowiada o tym, ¿e Èertove Kamenie otwieraj¹ siê w Wielki
Pi¹tek przed Wielkanoc¹. Szczêœciarz, który tego dnia podejdzie do ska³y, mo¿e wejœæ
do jaskini i zabraæ tyle z³otych skarbów, ile uniesie. Musi siê jednak spieszyæ, ¿eby nie
zosta³ w œrodku, gdy wejœcie do groty bêdzie siê zamykaæ, bo inaczej nie ujrzy wiêcej
œwiat³a dziennego.
Ponoæ kiedyœ w Wielki Pi¹tek podesz³a do ska³y matka z dzieckiem na rêku
i wesz³a z nim do otwartej jaskini. Gdy zobaczy³a góry b³yszcz¹cego z³ota, od³o¿y³a
dziecko, ¿eby zabraæ jak najwiêcej skarbów. Wypcha³a sobie kieszenie ogromnymi
diamentami i w rêkach wynios³a przed grotê wielki kawa³ z³ota. Gdy chcia³a wróciæ po
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dziecko, grota by³a ju¿ zamkniêta. Zdesperowana biega³a dooko³a jak szalona i z rozpaczy rwa³a sobie w³osy z g³owy. Mimo ca³ego bogactwa, które zd¹¿y³a wynieœæ z groty, sta³a siê nagle najnieszczêœliwsz¹ matk¹ na œwiecie. Chêtnie odda³aby ca³y skarb
z powrotem, gdyby tylko mog³a zobaczyæ i przytuliæ swoje niebieskookie, z³otow³ose
dziecko. Niestety, pazernoœæ to z³a cecha i ta kobieta odda³a siê z³u.
Tak to bywa na œwiecie. Od dawien dawna wiadomo, ¿e bogactwo i nieszczêœcie
czêsto chodz¹ parami, tak jak w tej wielkopi¹tkowej legendzie.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Javorník

Jawornicki hetman i diabe³

35.

D³ugie wojny sprowadzi³y na nasz¹ okolicê du¿o cierpienia. Wiele gospodarstw
opustosza³o, poniewa¿ wiêkszoœæ mieszkañców zosta³o wypêdzonych lub zabitych
przez dzikie hordy bojowników. Równie¿ piêkne gospodarstwo ch³opa Gideona Tymlinka zosta³o doszczêtnie zniszczone. Zabito wszystkich
mieszkañców poza dwuletnim synkiem, który
nosi³ takie samo imiê jak jego ojciec. Ma³ego
ch³opczyka przygarnêli obcy ludzie. Mieszka³
u nich, lecz od dziecka musia³ pracowaæ jako pastuch kóz i owiec. Nic dziwnego, ¿e czêsto marzy³ o lepszym ¿yciu, jakie pewnie mia³by, gdyby nie wojna, która zniszczy³a dom jego ojca.
Z utêsknieniem spogl¹da³ na zamek na Jánskym Vrchu i marzy³.
Pewnego razu pojawi³ siê przed nim gajowy
w zielonym ubraniu. Tymlinek szybko wsta³
i przywita³ nieznajomego:
– Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus.
– A pójdziesz ty – leœniczy przerazi³ siê pobo¿nego powitania i splun¹³.
By³ to diabe³, ale o tym Tymlinek nie wiedzia³. PóŸniej podczas rozmowy pastuch
opowiedzia³ diab³u o swoim ciê¿kim losie i swoich marzeniach.
– Mogê ciê zrobiæ na siedem lat hetmanem na zamku – powiedzia³ diabe³. – Ale
musisz mi zaprzedaæ cia³o i duszê.
Tymlinkowi by³o wszystko jedno, gorzej ju¿ byæ nie mog³o, wiêc diabe³ spisa³ na
kawa³ku pergaminu pakt, który potem pasterz podpisa³ w³asn¹ krwi¹.
– Jutro rano zg³oœ siê do pracy u zamkowego ogrodnika – powiedzia³ diabe³ i doda³.
– Ja ju¿ za³atwiê resztê.
Potem diabe³ przebrany za myœliwego, zadowolony, ¿e od ksiêcia piekie³ Lucyfera
otrzyma nagrodê za ludzk¹ duszê, odszed³, a pasterz zasn¹³. Obudzi³ siê dopiero rano
i od razu poszed³ do ogrodnika. W ten sposób pasterz zosta³ za pomoc¹ niegodziwych
diabelskich czarów przyjêty na s³u¿bê u wroc³awskiego biskupa, który by³ w³aœcicielem
zamku. Wkrótce potem za swe nienaganne zachowanie pozyska³ sobie sympatiê dostojnego pana i nie trwa³o d³ugo a biskup mianowa³ go hetmanem na zamku.
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Gdy zosta³ panem jego charakter zmieni³ siê. Poddanych gnêbi³ wysokimi podatkami i swawolnym ¿yciem stara³ siê zag³uszyæ wyrzuty w³asnego sumienia, poniewa¿
sprzeda³ duszê diab³u. Wszystko co robi³, robi³ z diabelskim okrucieñstwem. By³y co
prawda chwile, kiedy chcia³ siê poprawiæ, ale zawsze, gdy wchodzi³ do kaplicy zamkowej, ¿eby odbyæ pokutê, s³ysza³ z wie¿y dzwon, rozko³ysany niewidzialn¹ rêk¹: – tym-link, tym-link, który przypomnia³ mu o kresie jego ¿ycia, jaki zosta³ zapisany w diabelskiej umowie. Wiêc za ka¿dym razem sobie darowa³. Wszyscy mieszkañcy Javorníka
wkrótce wiedzieli, ¿e dŸwiêk dzwonu – tym-link, tym-link przypomina ich hetmanowi, jaki bêdzie koniec jego ¿ycia.
Siedem lat minê³o jak woda i diabe³ wyruszy³ w drogê po duszê Tymlinka. PóŸnym wieczorem dotar³ na podzamcze i zatrzyma³ siê u kowala. Zapuka³ w okno i szorstkim g³osem zawo³a³:
– Stary, otwieraj! Podró¿ny czeka i spieszy siê. Musisz podkuæ jego konia.
Kowal zrobi³, co mu kazano. Kiedy skoñczy³, nieznajomy rzuci³ mu pod nogi monetê. Stary kowal schyli³ siê, ¿eby j¹ podnieœæ i zauwa¿y³, ¿e nieznajomy ma jedn¹
nogê koñsk¹. Uœwiadomi³ sobie, ¿e stoi przed nim diabe³. Zanim zd¹¿y³ mu zaproponowaæ, ¿e mo¿e podkuæ tak¿e jego nogê, obcy znikn¹³. Kowal i jego ¿ona zrozumieli,
dok¹d diab³u tak spieszno. D³ugo modlili siê o zbawienie duszy hetmana, lecz daremnie.
Diabe³ w tym czasie wygodnie siedzia³ na koniu, który k³usem zbli¿a³ do celu.
Brama zamku sama siê otworzy³a, ledwo siê do niej zbli¿y³. Potem zeskoczy³ z konia
i uda³ siê do pokoju hetmana. Hetman siedzia³ na kanapie i popija³ wino.
– A wiêc, panie hetmanie – powiedzia³ szyderczo diabe³ – siedem lat minê³o
i przyszed³em wyrównaæ rachunki. Wykona³em to, do czego siê zobowi¹za³em, teraz
twoja kolej. Uczyñ to, do czego ty siê zobowi¹za³eœ, podpisuj¹c to w³asn¹ krwi¹. ChodŸ
ze mn¹!
Hetman nie chcia³ i zacz¹³ siê z diab³em wyk³ócaæ. Nie chcia³ uwierzyæ, ¿e minê³o
ju¿ siedem lat od czasu, gdy podpisa³ cyrograf. Lecz diabe³ pokaza³ mu pergamin
i podszed³ do hetmana, ¿eby go zabraæ si³¹. M³ody hetman stawi³ mu opór. Wywi¹za³a
siê ostra walka. Nieszczêœnik zaatakowa³ ksiêcia piekie³ z ogromn¹ si³¹, lecz ten okaza³
siê silniejszy i hetman szybko siê zmêczy³. Diabe³ w koñcu z³apa³ go za nogi, wystawi³
przez okno i wali³ jego g³ow¹ o mur tak d³ugo, dopóki go nie zabi³. Zw³oki zarzuci³ sobie potem na plecy i odjecha³ na koniu prosto do piek³a. W miejscu, gdzie wtedy
m³ody hetman zgin¹³, do dzisiaj widaæ na murze czerwone plamy, których wed³ug legendy nie mo¿na ani zmyæ, ani zetrzeæ.
Jeszcze dziœ niektórzy mieszkañcy Javorníka wierz¹, ¿e dzwonek, który ponoæ na
wie¿y zamkowej umieœci³ diabe³ i który nadal znajduje siê w swoim pierwotnym miejscu, przypomina swoim dŸwiêkiem – tym-link, tym-link – obywatelom miasta, ¿e ¿ycie
w grzechu nigdy nie pop³aca.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT
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Karlová Studánka

Powstanie Ÿród³a

37.

Nie zawsze diabe³ potrafi³ postawiæ na swoim, o czym opowiada nastêpuj¹ca legenda.
W miejscu, gdzie obecnie le¿y œliczne uzdrowisko Karlová Studánka, sta³a kiedyœ
tylko ma³a brzydka kapliczka pod wezwaniem œw. Huberta, patrona myœliwych. Zbudowa³ j¹ pobo¿ny pustelnik, który mieszka³ w pobli¿u.
Pustelnikowi przyœni³ siê pewnego razu dziwny sen. Objawi³ mu siê œw. Hubert
i obieca³ spe³niæ jedno ¿yczenie. Eremita przypomnia³ sobie o swoich chorych s¹siadach i poprosi³ œwiêtego, ¿eby w pobli¿u jego pustelni wytrys³o lecznicze Ÿród³o. Gdy
siê nastêpnego dnia rano obudzi³, niedaleko pustelni zobaczy³ Ÿród³o z czyst¹ wod¹.
Trzeba by³o tylko wypróbowaæ jego lecznicz¹ moc. Najpierw przyszed³ chory drwal.
Pustelnik leczy³ go wod¹ ze Ÿród³a i uzdrowi³ go. PóŸniej spotka³ przed pustelni¹ ciê¿ko rannego burmistrza Vrbna, którym siê zaopiekowa³. Ten zaœ po chwili leczenia cudown¹ wod¹ wsta³ i móg³ biegaæ jak sarna.
Z wdziêcznoœci kaza³ burmistrz zbudowaæ
obok Ÿród³a uzdrowisko.
Wkrótce zaczêli przyje¿d¿aæ chorzy z bliska
i z daleka, ¿eby u Ÿród³a odnaleŸæ utracone
zdrowie. Dziêki uczciwej postawie pustelnika
s³awa nowego uzdrowiska szerzy³a siê bardzo
szybko. Wiele osób, pogan z pochodzenia, prosi³o pustelnika równie¿ o chrzest, wiêc poza uzdrowieniem cia³a otrzymali te¿ porcjê zdrowia
dla duszy. Wœród ludzi powiada siê, ¿e uzdrowisko odwiedzi³ tak¿e polski król Zygmunt Waza
ze swoim orszakiem. Uzdrowisko pomyœlnie siê
rozwija³o. Ludzie leczyli tu swoje chore cia³a,
a po zbudowaniu kapliczki równie¿ dusze.
Wtedy diabe³ zacz¹³ siê baæ, ¿e przez dzia³alnoœæ pustelnika straci wiele dusz i wymyœli³ sobie, ¿e zniszczy Ÿród³o i uzdrowisko. Najpierw spróbowa³ otworzyæ nowe
Ÿród³o w lesie powy¿ej pierwszego, ¿eby go zatopiæ. Woda jednak odmówi³a pos³uszeñstwa i stworzy³a sobie koryto z wodospadem w innym miejscu, gdzie znajdowa³o siê
z³oto. W ten sposób powsta³a Bilá Opava. Gdy diabe³ zobaczy³, ¿e jego próba nie powiod³a siê, zacz¹³ zastanawiaæ siê dalej. Wzi¹³ ogromny g³az, uniós³ go w powietrzu
i zamierza³ rzuciæ nim w kapliczkê, w której wierni odprawiali w³aœnie nabo¿eñstwo.
Pobo¿ny œpiew by³o jednak s³ychaæ tak daleko, ¿e nie móg³ siê zbli¿yæ do kaplicy.
Czeka³ jeszcze przez chwilê, by skoñczy³o siê œpiewanie, ale w koñcu tak siê zmêczy³,
¿e rzuci³ kamieniem w dó³. Kamieñ z potwornym hukiem spad³ na ziemiê obok kaplicy, która nie dozna³a ¿adnego szwanku. Ludzie powracaj¹cy z nabo¿eñstwa zobaczyli
tylko ogromny g³az, którego wczeœniej nie by³o i uœwiadomili sobie, jakie grozi³o im
niebezpieczeñstwo. Przychodzi³o tu potem wiele osób, ¿eby ten cud obejrzeæ. Ska³a
znajduje siê do dziœ na górce na pó³noc od uzdrowiska.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT
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ulova

Skarb w Kaltštejnie

Na ma³ym pagórku w Kaltštejnie niedaleko ulovej znajduje siê stary, dawno
zburzony zamek. Wœród ludzi kr¹¿y opowiadanie, ¿e w zamku ukryta jest wielka kadŸ
z³ota, której pilnuje zaklêta ksiê¿niczka. Pewnego razu dwójka m³odych ludzi z Kaltštejna postanowi³a, ¿e spróbuje skarb odnaleŸæ. Zabrali ze sob¹ na drogê korzeñ
r¹cznika, ¿eby móc pokonaæ z³e czary. Gdy dotarli pod zamek i dotknêli r¹cznikiem
drzwi, te natychmiast otworzy³y siê z g³oœnym trzaskiem. Niezdecydowanie weszli do
œrodka i ujrzeli od razu wielk¹ kadŸ, na której siedzia³ brzydki pudel, który gniewnymi
oczkami obserwowa³ nieproszonych goœci. Gdy zbli¿yli siê do kadzi, pudel zmieni³ siê
w potwornego wê¿a, gniewnie sycz¹cego. Obydwu poszukiwaczy opanowa³ strach,
rzucili siê do ucieczki i jak najszybciej opuœcili to straszliwe miejsce.
Nastêpna legenda opowiada o tym, ¿e podczas Pasji Wielkopi¹tkowej brama zamku mo¿e siê otworzyæ. Ponoæ wystarczy zapukaæ i zawo³aæ: – Piêkna Szpredo, otwórz!
Ka¿dy, kto potem wejdzie do œrodka, mo¿e w ciemnym korytarzu zbieraæ skarby. Potem, po jakimœ czasie, zabrzmi trzykrotne z przerwami wo³anie: – Raf! Raf! Raf! I biada temu, kto na trzecie zawo³anie jeszcze znajduje siê w korytarzu. Brama w tym momencie zostanie bowiem zamkniêta i nieszczêœnik zgubiony bêdzie na wieki.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Mikulovice

Mikulowicki dzwon

Dawno temu sta³ w Mikulovicach piêkny zamek, który nale¿a³ do starej bezdzietnej wdowy. Poniewa¿ by³a samotna, jej serce przywi¹za³o siê do ma³ego pieska, którym siê opiekowa³a i rozpieszcza³a go, jak matka jedynego syna. Niestety stary piesek
zachorowa³ i mimo tej ca³ej opieki umar³. Œmieræ psa star¹ pani¹ bardzo przygnêbi³a.
Dlatego zdecydowa³a, ¿e ostatnim dowodem jej mi³oœci do psa bêdzie wielki dzwon,
który ufunduje, by zawis³ na koœcielnej wie¿y. DŸwiêk dzwonu powinien ca³ej okolicy
oznajmiaæ, ¿e umar³ jej ulubieniec – zwyk³y piesek.
Jednak miejscowy proboszcz nie chcia³ siê na coœ takiego zgodziæ, bo wed³ug niego by³ to grzech. Kto kiedykolwiek s³ysza³, ¿eby psu oddawaæ taki honor. Przecie¿ to
jest sprzeczne z wol¹ Boga. Po wielu proœbach wdowy wyrazi³ jednak zgodê i dzwon
zosta³ wci¹gniêty na wie¿ê mikulowickiego koœcio³a. Proboszcz odmówi³ wszak¿e poœwiêcenia dzwonu i gdy po raz pierwszy poci¹gniêto za linê, ¿eby zadzwoniæ, urwa³ siê
i wypad³ przez okno w wie¿y prosto do rzeczki Bìlej. Nikt go od tej pory nie zobaczy³.
Dopiero po d³ugim czasie, gdy o sprawie dawno zapomniano, ujrza³ jeden pasterz œwiñ
w korycie rzeki wielk¹ bry³ê metalu. Gdy j¹ odkopali, okaza³o siê, ¿e jest to dzwon,
który spad³ z wie¿y wskutek grzesznego postêpowania szlachcianki z mikulowickiego
zamku. Nikomu ju¿ do g³owy nie przysz³o, ¿eby dzwon ponownie spróbowaæ umieœciæ
na wie¿y koœcio³a. Metal odwieŸli do G³ucho³az, gdzie zosta³ on przetopiony na inny
dzwon, który do dzisiaj zwo³uje pobo¿nych mieszkañców na nabo¿eñstwa.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT
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Lipová

Dziewiczy skok

Nad uzdrowiskiem Lipová znajduje siê ska³a, na któr¹ mo¿na wejœæ tylko z jednej
strony, poniewa¿ pozosta³e s¹ zbyt strome. Ludzie nazwali tê ska³ê Panenský Skok.
Dlaczego? O tym opowie nastêpuj¹ca legenda.
Pewnego razu wysz³a jedna zgrabna wiejska dziewczyna do lasu nakosiæ trawy.
Œledzi³ j¹ m³ody myœliwy, który przez d³ugi czas siê do niej zaleca³. Poniewa¿ jej serce
ju¿ nale¿a³o do innego, nie chcia³a z myœliwym nawet s³owa zamieniæ. Gdy zauwa¿y³a,
¿e jest œledzona przez myœliwego, zaczê³a uciekaæ, lecz m³odzieniec by³ tu¿ za ni¹. Zatrwo¿ona dotar³a a¿ na opisan¹ ska³ê i gdy za ni¹ zacz¹³ siê wspinaæ równie¿ myœliwy,
nie pozosta³o jej nic innego, jak skoczyæ w przepaœæ, je¿eli chcia³a zachowaæ swoj¹ cnotê. Gdy myœliwy zobaczy³, ¿e jego wybranka skoczy³a, skoczy³ za ni¹. Cudem dziewczynie nie sta³o siê nic, lecz myœliwy przez swoje grzeszne myœli zgin¹³.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Obøí Skály

37.

Nad Horn¹ Lipov¹ na stoku Šeráka góruje
wysoka ska³a, która wygl¹da jakby by³a przepo³owiona. Legenda mówi, ¿e rzuci³ j¹ tutaj olbrzym Amik, który mieszka³ w okolicy. Kiedyœ
mia³ zmierzyæ swe si³y z s¹siednim olbrzymem,
który siê chwali³, ¿e jest o wiele silniejszy. Wiêc
zaczêli zawody. Zwyciê¿yæ mia³ ten, kto dalej
dorzuci olbrzymim g³azem. Weszli na górê
Smrk naprzeciwko Šeráka i stamt¹d rzucali.
Amik wzi¹³ ogromny g³az, zamachn¹³ siê i rzuci³. Ska³a spad³a na miejsce, gdzie znajduje siê
dzisiaj, pod Šerákiem. Potem rzuca³ rywal. Wzi¹³ taki sam g³az i rzuci³ o wiele, wiele
dalej, a¿ za Pradìda. W ten sposób powsta³y Petrove Kameny. Zwyciêstwo s¹siada
Amika tak zdenerwowa³o, ¿e wyci¹gn¹³ swój miecz i ska³ê pod Šerákiem przeci¹³ na
pó³.
Jeszcze dzisiaj mo¿emy w Obøich Skálach, nazywanych równie¿ Kameniem Amika, zobaczyæ miejsce, gdzie miecz przepo³owi³ g³az.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Domášov

Hostia na krzy¿u w Dolním Domášovì

W koœciele w Dolním Domášovì na bocznym o³tarzu po prawej stronie znajduje
siê krzy¿ z gruszkowego drewna. Na odwrotnej stronie krzy¿a zobaczyæ mo¿na rzeŸbê
hostii. O krzy¿u i hostii opowiada nam taka oto legenda.
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Kiedyœ przyjecha³ do rodzinnej wioski ¿o³nierz na przepustkê. Miejscowi dowcipnisie nagadali mu, ¿e bêdzie bogaty, je¿eli bêdzie przy sobie stale nosi³ œwiêcon¹ hostiê. Poszed³ wiêc do komunii, pozwoli³, ¿eby hostia wpad³a do modlitewnika, i ¿eby
staæ siê bogatym, nosi³ j¹ ca³y czas przy sobie. Niestety bogactwo nie nadchodzi³o,
wiêc straci³ cierpliwoœæ. W ciemn¹ noc wyszed³ na pole i przeklinaj¹c przyszpili³ hostiê
do gruszki. Nagle otoczy³o go morze p³omieni. Zrobi³o siê widno, jak w dzieñ, i zacz¹³
siê baæ. Ca³y siê trz¹s³ ze strachu, a poniewa¿ chcia³ odczyniæ zbeszczeszczenie hostii,
zdj¹³ j¹ z drzewa i zjad³ j¹. Nie by³o to ³atwe, bo zrobi³a siê twarda jak kora drzewa.
Gdy wróci³ do domu, ciê¿ko zachorowa³, poszed³ wiêc do proboszcza, ¿eby siê ze
straszliwego bluŸnierstwa wyspowiadaæ. Ksi¹dz powiedzia³ mu, ¿e grzech mo¿e odkupiæ tylko wtedy, gdy da sobie uci¹æ rêkê, któr¹ trzyma³ hostiê, lecz to te¿ nie pomog³o.
¯o³nierz wkrótce zmar³. Na pami¹tkê tego wydarzenia z drewna owej gruszki wyrzeŸbiono krzy¿ na bocznym o³tarzu. Byæ mo¿e dusza grzesznika zazna³a potem ulgi.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

