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Tegoz autora o Dolnym Slqsku:

1. Liczyrzepa Z/y Duch Karkonoszy i Jeleniej Góry, Je/enia Góra 1945,

Ksiegarnia ,Oswiata' Z. N. P. - cena 18 zl.

2. Jelenia Góra i okolice, szkice historyczne i legendy (Jelenia Góra

Cieplice - Kynast - Poplawy Drewnica - Chartów - Grunów

Krzyzatka - Swidnica - Z/otoria - Karkonosze), Jelenia Góra 1945,

Ksiegarnia,Oswiata' Z.N. P. - cena 35 zl.

3. Z przesz/osci Jeleniej Góry (z 11 ilustracjami na papierze kredowym),

Je/enia Góra 1946, Ksiegarnia ,Oswiata' Z. N. P. - cena 45 zl.

4. Kunegunda ksiezniczka na zamku Kynast kolo Jeleniej Góry. Utwór

sceniczny w trzech aktach. Jelenia Góra 1946, Ksiegarnia ,Oswiata'
Z. N P. - cena 30 zl.

5. Cieplice Zdrój, Ciep/ice 1946, nakladem Zarzadu Miejskiego _ cena 25 zl.

6. Karpacz - Bierutowice- SwiatyniaWang - Sniezka. - cena 40 zl.

Wszystkie ksiazki w wiekszych ilosciach egzemplarzy do nabycia bez-

posrednio u autora: Je/enia Góra uL Urocza 7.



"Pierwsza ksiazka polska na Ziemiach Odzyskanych.

Nakladem ksiegarni "Oswiata" Z. N. P. ukazala sie ksiazeczka znanego

polonisty i badacza kultury polskiej mgra Józefa SykuIskiego p. t. "Liczy-

rzepa Zly Dum Karkonoszy i Jeleniej Góry.~' W ksiazce tej autor popu-

laryzuje dolno-slqskie legendy, którym bohaterem jest Liczyrzepa, dziecko

ludu, pomagajqcy biednym i scigajqcy wszystkim zlym ludzi. Jest to

pierwsza ksiqzka opracowana, wydana i wydrukowana na Ziemiam Odzys-

kanym".

Zachodnia Agencja Prasowa.

"Liczyrzepa Zly Duch Karkonoszy.

Pod tym tytulem ukazala sie pierwsza polska ksiazka na Dolnym Slasku.

Autor popularyzuje w niej dolno-slaskie legendy, którym bohaterem jest

popularny miejscowy czarownik, przeklety w kolysce przez matke. Ksiq-

zeczka ta powinna zawedrowac do wszystkim bibliotek dla dzieci i mlodziezy,

zeby raz jeszcze ujawnila sie polskosc ziemi slaskiej".

"Pionier" z dnia 1 stycznia 1946r.

.Jelenia Góra i okolice. Szkice historyczne i legendy

o polskosci Dolnego Slaska.

Taki tytul nosi lIowa ksiqzeczka, wydana w Jeleniej Górze przez ksie-

garnie ,Oswiata' Z. N. P. Autor podaje w niej dane historyczne o polskosci

niektórych miast dolno-slaskich i legendy z ich przeszlosci'.

.Pionier., nr. 35 (139) z dnia 10/11lutego 1946 r.



.Z duzym smakiem wydana ksiazeczka (zwraca uwage piekna, dyskretna

okiodka ) zawiera jedenascie legend o Liczyrzepie, podanych swoiscie i nie

zawsze zgodnie z tradycja niemieckiej legendy o Liczyrzepie, co jest sluszne,

bo czas juz na stworzenie wlasnej legendy o duchu polskich Karkonoszy.

Dowcipna jest opowiesc o pyszalkowatym warszawianinie. Wszystko w tych

opowiesciach jest gruntownie spolszczone....

J. BRZYM.

"Odra", nr. 4 (15) z dnia 1 marca 1946 r.



J. ~vcieczka

na zalUek Cko;na.slv

Zamek Chojnasty, nazwany przez Niemców "Kynast",
lezy w powiecie jeleniogórskim, o 12 km. na poludniowo-za-
chód od Jeleniej Góry.

Aby dostac sie do niego, jedziemy tramwajem z dworca
Glównego w Jeleniej Górze i po 50 min. jazdy jestesmy
w Chojnastach, miejscowosci, lezacej u stóp góry, na której
szczycie wznosi sie zamek (657 m. nad poziom morza). Z Choj-
nast udamy sie na zamek droga, znaczona przez Dolno-slaskie
Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze paskami bialo-czer-
wonymi. Po kilkunastu minutach naszego marszu droga rozga-
lezia sie tworzac dwie odnogi - obie one prowadza do zamku.
Droga w lewo jest wygodna, droga idaca prosto - o wiele
uciazliwsza od niej: nadaje sie wiec raczej jako droga po-
wrotna z zamku - prowadzi ona przez tak zwana "piekielna
doline". Marsz z Chojnast na szczyt góry trwa okolo godziny.

W zabudowaniach przyzamkowych mieszcza sie hotel
i restauracja pod zarzadem uprzejmego dla wszystkich i gos-
cinnego Ob. Stanislawa Kaszyckiego, gospodarza zamku z ra-
mienia wymienionego juz Towarzystwa.
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Wycieczki i wieksze grupy zwiedzajacych sa oprowa-
dzane po zamku przez fachowych przewodników tegoz To-
warzystwa.

Zanim jednak wejdziemy w brame zamkowa, musimy do-
wiedziec sie, jak sie to stalo, ze stary zamek piastowski
Chojnasty Niemcy nazwali wlasnioe "Kynast", z czym nas za-
pozna nastepny rozdzial.

--
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2. vf(ie Ilag-na.sl" I

aLe C"-olna.slg-!

Nie tylko jezykoznawce, ale i przecietnego Polaka za-
dziwi fakt, ze miejscowosc lezaca u stóp góry, na której
wznosi sie zamek, zwany przez Niemców "Ky.nas t" , nosi nazwe
"Chojnaste", Troche zastanowienia jezykowego pozwoli nam
stwierdzic duze podobienstwo zachodzace miedzy tymi wyra-
zami, choc zapewne zdziwi nas niepolska koncówka -ast,
niespotykana takze w jezyku.., niemieckim,

Uczeni niemieccy wyprowadzaja pochodzenie etymolo-
giczne wyrazu "Kynast", od "Kyn" i "Ast", przy czym pisza
go jako "Kienast", "Kinast", "Kilnast", "Chynast" i "ChY'na-
ste"! - co nam pozwala slusznie watpic w nalezyte wyprowa-
dzenie wyrazu "Kynast", Rozpatrzmy wiec t.. sprawe najpierw
z niemieckiego punktu widzenia, abysmy nie byli posadzeni
o tendencyjnosc.

Jezykoznawcy niemieccy podaja, ze pierwsza czesc wy-
razu "Kynast", to znaczy "KY'n", jest dialektyczna odmiana
wyrazu niemieckiego "Kiefer" (sosna), ale zaraz dodaja, ze
wyraz "Kyn" zostal wprowadzony do jezyka niemieckiego
dopiero przez Lutra, a wiec w wieku XVI! W staroniemieckim
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Dzis wrócimy do starej nazwy zamku piastowskiego -
Chojnasty, - a polaczenie rzeczownika z przymiotnikiem
bedziemy odmieniali jak kazde zestawi'enie, a wiec: zamek
Ch oj nast y, zamku Chojnastego, zamkowi Chojnastemu, zam-
kiem Chojnastym, o zamku Chojnastym, tak jak odmieniamy:
zamek odrzykonski, zamkiem odrzykonskim i t. d.

Miejscowosc zas lezaca u stóp zamku Chojnastego na-
zywa sie Chojnaste; poniewaz w ciagu ostatnich kilkunastu
miesiecy miejscowa ludnosc odmienia ten wyraz jako "plurale
tantwn", zachowamy te odmiane i bedzi'emy mówili: Chojnaste,
Chojnast, Chojnastom, w Chojnastach.

._...h_
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Do zamku wchodzimy przez brame w dawnej wartowni,
na której widnieje rok 1724 - data odnowienia zamku -
i znajdziemy sie na dziedzincu zewnetrznym, po którego obu
stronach stoja dwa potezne bastiony, dobudowane w czasie
wojny trzydziestoletniej. Za tym dziedzincem znajduje sie
plac turniejowy, który istnial prawie w kazdym wiek-
szym zamku.

Przez nastepna brame wejdziemy do tej czesci zamku,
która nazywa sie zamkiem dolnym. Po lewej stronie dzie-
dzinca znajdowalo sie mieszkanie komendanta strazy zaIhko-
wej, w jego tez domu byly pokoje przeznaczone dla mniej
znacznych gosci. Po stronie prawej znajdowaly si'e stajnie,
piwnice, piekarnie, kuchnie i mieszkania dla sluzby. Sa
jeszcze slady tej kuchni, w której wi1k pozarl jagnie (patrz
legendy). . Widzimy tam kilka cystern na wode, która przy-
wozono z nizej polozonych miejsc. Posrodku dziedzinca
stoi kamienny slup, przy którym bito tych, którzy zawinili
w czyms panom tego zamku.

Za wymienionym dziedzincem znajduje sie zamek górny,
który mozemy obejsc dokola waskim przejsciem miedzy nim
a murami zewnetrznymi, w których widoczne sa gesto roz-
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mieszczone otwory do strzelania. Po drodze bedziemy prze-
chodzic przez wieze, w której glodzono wiezniów. W górnym
zamku zobaczymy jeszcze okno, przez które Kunegunda
patrzyla na objezdzajacych dla niej zamek zalotników,
nastepnie okno z wylamana czesciowo krata (patrz legendy).
Zamek górny zakonczony jest wysoka baszta, z której nie
tylko rozposciera sie wspanialy widok na Góry Olbrzymie,
ale mozemy 'z niej widziec miejscowosci lezace o 25 km.
od zamku - od strony pólnocnej.

Z zamku Chojnastego istnialo podziemne przejscie pro-
wadzace do nieistniejacego juz zamku w Poplawach, drugie
zas wiodlo do palacu w Chojnastach.
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i jego. wlaJciciele

Pierwsze dokumentarne wiadomosci o zamku Choj-
nastym pochodza dopiero z roku 1364. Mówia one, ze na
tym miejscu, gdzie obecnie znajduje sie zamek, stal palac
mysliwski, zwany Nowym Dworem (nova dom a dicta).
o którym jest mowa juz w 1278 L Zbudowany on byl za-
pewne przez Boleslawa, ksiecia na Legnicy (zm. 17 stycznia
1278 L). który zostawil swym synom Bolkowi I i Henrykowi V
bardzo zadluzony kraj. Palac ten stal na najwyzszym wznie-
sieniu góry, a otaczaly go olbrzymie sosny, stad wlasnie jego
nazwa "chojnasty" czyli ocieniony galeziami sosen. Palac
ten byl przeznaczony dla mysliwych, którzy zbierali sie w nim
wybierajac sie na czesto urzadzane przez nich w tych oko-
licach polowania.

W roku 1292 ksiaze Bolko I Swidnicki przeksztalca
palac na zamek obronny dla strzezenia okolicy przed nie-
przyjacielem. Zamek ten rozbudowuje i fortyfikuje wnuk
Bolka I ksiaze Bolko II Wojowniczy zwany tez Malym (znany
w historii Dolnego Slaska jako Boleslaw IV) i czyni ten zamek
obronnym - i samym polozeniem, i silna budowa z kamienia.
W ten sposób stojacy na pograniczu czeskim i niemieckim
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zamek Chojnasty mial byc skuteczna zapora przeciw inwazji
Czechów i Niemców wlasnie. Budowa zamku trwala lat jede-
n ascie - od 1353 do 1364 roku.

Polozenie Nowego Dworu uczynilo go budowla obronna
nie do zdobycia, co sie okazalo w r. 1241, kiedy to Tatarzy
oblegli go bezskutecznie, przy czym stracili niepotrzebnie
taka mase ludzi, ze nie zdazyli pochowac wszystkich poleg-
lych, ale powrzucali ich, jak i trupy koni, do pobliskich
stawów, w których miejscowa ludnosc jeszcze dlugie czasy
znajdowala konskie podkowy.

Bolko II byl ozeniony z arcyksiezna austriacka Agniesz-
ka, a poniewaz jego jedyny syn zginal w nieszczesliwym
wypadku, ksiaze postanowil przed smiercia (zm. w 1368 r.)
zamek, jak równiez kopalnie w Kowarach, ofiarowac swemu
doradcy i wiernemu rycerzowi Schaffgotschowi, z tym, ze
bedzie on dozywociem Agnieszki. I tak tez bylo do 1392 r.,
po czym wlascicielem zamku Chojnastego stal sie wspomniany
Schaffgotsch. .

Schaffgotsche jest to jedna z naj starszych rodzin nie-
mieckich, a pierwszy z jej przedstawicieli Siboto Schoff
przybyl do Polski juz w 1234 r. Nazwisko Schaffgotschów
potomkowie jego przyjeli pózniej, a powstalo ono ze zlania
sie dwóch slów: Gotsche (Gotard) i Schoff (w staroniemiec-
kim: owca).

W dokumencie, którym Bolko ofiarowal Schaffgotschowi
zamek Chojnasty, nazywa ksiaze swego przyjaciela "armiger
noster", a wiec tym, który nosil za nim bron.

Tak wiec pod koniec XIV wieku zamek Chojnasty
przeszedl w posiadanie niemieckie, a przez to przestal byc
polska forteca przeciw najwiekszemu zawsze wrogowi
Polaków - Niemcom, o co najbardziej chyba chodzilo Schaff-
gotschom. W czasie wojen husyckich husyci oblegli go kilka-
krotnie, w latach 1426 i 1428, jednak bezskutecznie - zam~k
okazal sie nie do zdobycia!

Wkrótce po smierci swego meza Agnieszka wpadla
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w wielkie klopoty finansowe - musiala bowiem splacic wie-
rzycielom olbrzymie dlugi Bolka, a sama jeszcze bardziej je
pomnozyla nie liczac sie z tym, ze moze je splacic jedynie
oddaniem ziemi w obce, niemi'eckie rece - dlatego to wlasnie
Niemcy ulatwiali Agnieszce, jak i innym ksiazetom slaskim,
zaciaganie .ich w dowolnej niemal wysokosci.

Z tego powodu zamek Chojnasty stal sie widownia upo-
karzajacej dla Agnieszki sceny, jaka zaszla miedzy nia a rze-
komo wiernym przyjacielem jej meza.

17



Bylo to w r. 1387. Na spotkanie wracajacego ze swym
sluga ze Starej Kamienicy do zamku Chojnastego Gotsche
Schoffa II wyjechal wyslannik jego zony, aby zawiadomic
swego pana, ze na zamku oczekuje go niecierpliwie ksiezna
Agnieszka. Zona Schaffgotscha wyjasnila mezowi, ze ksiezna
Agnieszka wraz z kilkoma wiernymi jej rycerzami uciekla
tajnym wyjsciem ze swego palacu w Legnicy przed licznymi
wierzycielami, którzy wprost oblegli jej zamek domagajac
sie natychmiastowej splaty dlugów. Agnieszka ze lzami
w oczach prosila Schaffgotscha o pomoc w klopotach finanso-
wych i z radoscia przyjela jego propozycje duzej pozyczki
pod zastaw Cieplic nie orientujac sie, ze jeszcze i ta miejsco-
wosc, znand juz wówczas z wód leczniczych, przejdzie w rece
niemieckie, jak sie to istotnie jeszcze tegoz roku stalo!

Skutkiem stalego zadluzania sie ksiazat slaskich Schaff-
gotsche stawali sie powoli, ale systematycznie panami ziem
lezacych nie tylko w dolinie jeleniogórskiej, ale i dalej od
niej, na pólnoc i wschód, aby wreszcie dojsc do tak olbrzy-
miego majatku, jakim bylo posiadanie przez nich '750.000
hektarów ziemi - polskiej ziemi!

Byl jednak moment - juz po przejsciu wiekszej czesci
Dolnego Slaska pod panowanie austriackie - ze Schaff-
gotsche mieli stracic nie tylko zamek Chojnasty, ale niemal
wszystkie ziemie" .jakie posiadali w dolinie jeleniogórskej
i innych czesciach Dolnego Slaska.

MianowJcie Jan Ulryk Schaffgotsch, ozeniony ze slaska
ksiezniczka Barbara Agnieszka, w czasie wojny trzydziesto-
letniej stanal zdecydowanie po stronie cesarza i wspóldzialal
na Slasku' z dowódca wojsk cesarskich Wallensteinem. Upo-
jony stale odnoszonymi nad Szwedami. zwyciestwami, Wallen-
stein roil o stworzeniu samodzielnego panstwa slaskiego
i w tym celu, wedlug relacji szpiegów cesarskich, wchodzil
w kontakt z nieprzyjacielem, skutkiem czego zostal zamordo- .
wany w Czechach 25 lutego 1634 roku.
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W tym tez roku z,ostal aresztowany w Olawi,e - z roz-
kazu cesarza - i Jan Ulryk Schaffgotsch, po czym przewie-
ziono go do Klodzka. W roku nastepnym odbyl sie w Wiedniu
nad Schaffgotschem sad, który mu udowodnil dzialanie wbrew
woli cesarza. Skazanego na smierc stracono przez sciecie
glowy w Regensburgu w dniu 4 czerwca 1635 roku. Jeszcze
przed wykonaniem wyroku specjalna komisja cesarska zajela
wszystkie jego majatki, miedzy innymi zamek Chojnasty
i wies Chojnaste, i z zamku wywiozla wszystko posiadajace
wieksza wartosc, Kowary zas sprzedala hrabiemu Czerninowi.

W czasie dzialania tej komisji dzieci Jana Schaffgotscha
przebywaly pod opieka ciotki w Starej Kamienicy. Pragnac,
aby wrócily chocby do czesci majatków swego ojca, wywiozla
je do Olomunca, gdzie sie wychowywaly w zasadach religii
katolickiej. Wreszcie za posrednictwem Rudolfa, ksiecia
legnickiego, udalo sie dzieciom Jana otrzymac z powrotem
czesc dóbr, z zamkiem Chojnastym i wsia Chojnaste, i w len
sposób obie te miejscowosci przeszly znowu w posiadanie
Schaffgotschów, co trwalo do maja 1945 roku.

Samym jednak zamkiem Schaffgotsche niedlugo sie
cieszyli - w skwarny dzien 31 sierpnia 1675 1'. piorun uderzyl
w ~ajwyzsza wieze zamkowa, a kiedy wybuchly sklady prochu,
zamek splonal - zostaly po nim tylko nagie mury, które do
dzis stoja dajac jednak doskonale pojecie o wielkosci i wspa-
nialosci tego starego zamku piastowskiego - jednego z kilku-
dziesieciu na Dolnym Slasku...
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t. KUNEGUNDA

Córka ksiecia Bolka, ozenionego z Niemka,- jednego
z wlascicieli zamku Chojnastego, miala na imie Kunegunda.
Nie byla ona zbyt lubiana przez swego ojca, bo ten pragnal
nie córki, lecz syna, który by odziedziczyl po nim tron
ksiazecy.

I chcac jakby na przekór uczynic naturze postanowil
wychowac Kunegunde tak, jak sie wychowuje chlopców,
a nie przyszlo mu to trudno, bo jego córka odznaczala sie
wieloma cechami meskimi: byla odwazna i roztropna, a jazda
na koniu, wladanie bronia i polowanie chocby w naj dzikszych
lasach sprawialo jej tylko przyjemnosc. -

Ale wkrótce spotyka Kunegunde cios: jej ojciec nie-
wraca z objazdu fortyfikacji zamkowych, jego kon bowiem
poslizgnal sie na skale zrzucajac z siebie jezdzca, którY sie
zabil. Kiedy doniesiono o tym Kunegundzie, pobiegla szybko
na miejsce wypadku i przy zwlokach swego ojca poprzysiegla
wieczna nienawisc ku skalom, które zabraly jej ukocha-
nego ojca. _

Mimo spelniania róznych obowiazków meskich, jakie.
teraz na nia spadly, Kunegunda nie czula sie szczesliwa -
odezwalo sie w niej przeznaczenie kobiety, a kiedy poczat-
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kowo nie chciala zgola slyszec o zamazpójsciu, potem oswiad-
czyla swej opiekunce, ze wyjdzie za maz, ale tylko za tego,
kto konno objedzie po spadzistych skalach caly zamek.

Nie odstraszyl ten warunek konkurentów - zjezdzali
sie licznie, ale kazdy z nich zostawial swe martwe cialo na
nagich skalach, bo objechac konno caly zamek bylo wprost
niepodobienstwem.. Gdy rycerze objezdzali zamek i gdy spa-
dali z koni, aby wiecej ,nie wstac, Kunegunda siedziala w oknie
swej komnaty i obojetnie patrzyla na smierc tych, którzy,
aby ja zdobyc, ryzykowali swe mlode zycie.

Razu pewnego zjawil sie przed nia niepospolitej urody
rycerz. Gdy stanal przed jej obliczem, serce Kunegundy
gwaltownie zabilo, zjawilo sie w nim bowiem nieznane jej
dotad uczucie: milosc. Kiedy rycerz oswiadczyl jej, ze wzorem
swych poprzedników pragnie objechac konno zamek, chciala
go odwiesc od tego zamiaru mówiac mu oczyma, ze i bez
tej próby zostanie jego zona, ale duma nie pozwolila jej
wypowiedziec glosno swych mysli.

Rycerz spedzil z nia caly wieczór, a im dluzej rozma-
wiali o wielu powai:nych sprawach panstwowych, tym bardziej
pragnela go i tym wiecej chcialaby go odwiesc od niebez-
piecznej próby. Ale milczac sluchala jego slów, którymi
chwalil i slawil piekno i bogactwo polskiej ziemi. Cala noc
Kun~gunda nie zmruzyla oka - tak wielka namietnoscia
byla ogarnieta do nieznanego jej, ale juz pokochanego rycerza
z Malopolski.

Rano traby oznajmily, ze jeszcze jeden rycerz bedzie
próbowal objechac konno skaliste wybrzeza zamku. Trwoga
powstala w sercu Kunegundy i z okna swego pokoju nie-
cierpliwie sledzila ruchy konia i siedzacego na nim rycerza.
Modlila sie goraco proszac Boga o szczesliwe zakonczenie
tej jazdy. Gdy wreszcie meki jej skonczyly sie i traby po raz
wtóry zabrzmialy, aby obwiescic mieszkancom zamku ra-

. dosna ~iesc, ze nieznany rycerz szczesliwie przyjechal na
miejsce, skad niedawno wyruszyl - ujrzala go spiesznie
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idacego w jej strone: stala juz bowiem na dziedzincu zam-
kowym, aby przyspieszyc chwile powitania go.

Rycerz stanal przed Kunegunda, spojrzal na nia zimnym,
szyderczym wzrokiem i rzekl:

- Nazywam sie Jerzy Sicul. Dobra moje znajduja sie
w Bobrzy, pr~ez która przeplywala rzeka tej samej nazwy, jest
wiec ona podobna. swym brzmieniem do nazwy tej rzeki, która
plynie niedaleko twego zamku. Rodzina moja przybyla do
Polski z Sycylii, nad która caly rok rozposciera sie blekitny
lazur nieba. Mimo to ukochalem zachmurzone czesto polskie
niebo, polska ziemie i dzielny naród polski, któremu teraz'
calym sercem sluze. Przybylem tutaj nie aby starac sie o twa
reke, ale by ukarac twa pyche, twoja nienawisc, z jaka
odnosisz sie do mych braci - Polaków, i twój brak uczucia
milosci w stosunku do ludzi. Dla kaprysu poswiecilas zycie
wielu rycerzy, których krew zrosila okalajace twój zamek
skaly. Niechze i twoja krew pozostanie na nich!

. To powiedziawszy rycerz wsiadl szybko na konia i tri-
umfalnie opuscil zamek.

Kunegunda, która na oczach wielu zebranych, wiwatu-
jacych na czesc zwyciezcy, doznala takiej hanby od rycerza,
nie mogla w swej dumie zniesc je.90 ostrych slów do niej
skierowanych, wiec rzucila sie z wiezy zamkowej w przepasc,
gdzie poniosla smierc...

2. DAB KUNEGUNDY

W swej nienawisci do Polaków Kunegunda potrafila byc
nawet okrutna wobec nich - tak to stale odzywalo sie w niej

niemieckie, po matce, pochodzenie.

Raz wpadla na szalony wprost pomysl: zapragnela miec
na dziedzincu swego zamku najpiekniejszy dab, jaki rosnie
w jej dobrach. Aby wybrac to drzewo, zwiedzila okoliczne
lasy i ujrzawszy wreszcie w Agnieszkowie olbrzymi, rozlo-
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zysty dab, osobiscie nakazala dwóm wiesniakom z tej wsi
przywiezienie debu do jej zamku zostawiajac im na ten cel
tylko reszte dnia do nastepnego ranka.

Ci dwaj wiesniacy, Górniak i Kotula, stosownie do roz-
kazu swej wszechwladnej pani, zabrali sie do pracy: lopatami
zaczeli odgrzebywac ziemie, aby sie zorientowac, jak daleko
siegaja korzenie debu. Pracowali tak kilka godzin, ale konca
korzeni nie bylo widac. Zmeczeni praca i przerazeni kara,
jaka ich moze spotkac za niewykonanie rozkazu ich bez-
wzglednej pani, siedzieli na pniach w lesie i zaczeli sie zasta-'
nawiac, jak wybrnac z tej wprost bez wyjscia sytuacji.

Na te ich rozmowe nadszedl jakis mysliwy, którego
nigdy nie widywali w znanych im lasach, i zapytal ich,
w jakim celu odslaniaja korzenie olbrzymiego debu.

- Mamy go z rozkazu ksiezniczki Kunegundy - odpo-
wiedzieli mu, radzi, ze moga sie przed kims pozalic - wyjac
z korzeniami i przewiezc na dziedziniec zamkowy. Nie wiemy,
jak to zrobic, bo ani mozemy dokopac sie korzeni drzewa,
ani, jesli nawet uczynimy to, nie wiemy, jak przewiezc taki
dab do zamku.

- Wy nic tu nie poradzicie, dobrzy ludzie - powie im
Liczyrzepa, tym razem przebrany za mysliwego - szkoda
waszej pracy. Wiem, ze ksiezniczka Kunegunda i inni Niemcy,
którzy przywedrowali do naszego kraju za jej matka, za nic
maja nas Polaków, uwazajac nas za cos nizszego od siebie,
ale badzcie spokojni: ja to sprawie, ze dab ten znajdzie sie
jutro na dziedzincu jej zamku - gorzko jednak bedzie ona

tego zalowac.
Górniak i Kotula podziekowali mysliwemu za wybawie-

nie ich z wielkiego klopotu, i wierzac mu, jako wyzszemu od
siebie umyslowo, poszli do swych domów. W nocy jednak
nie mogli spac, a skoro tylko zaswitalo, byli juz w lesie
w miejscu, gdzie stal dab, aby sie przekonac, czy zostal juz
stad zabrany. Niestety! dab stal w takim stanie, w jakim go
zostawili wczoraj! pdy jeden zaczal wyrzucac drugiemu, ze
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dali sie wywiezc w pole nieznajomemu mysliwemu, ten zjawil
sie przed nimi i rzekl:

- Powinniscie zawsze wierzyc tym, co sa madrzejsi od
was. Odsuncie sie od debu tak, aby on upadajac nie za-
wadzil którego z was galeziami. To wlasnie ja przeniose go
na zamek Cho jnasty!

W jednej chwili zmienil sie w olbrzyma i objawszy dab
w pól zaczal nim potrzasac, az ten przechylil sie trzeszczac
wyciaganymi z ziemi korzeniami. Olbrzym - Liczyrzepa po-
zwolil, ze dab wsparl sie na jego plecach, a gdy to nastapilo,
ruszyl naprzód i tak zaciagnal drzewo przed brame zamkowa,.
po czym znikl.

Gospodarze z Agnieszkowa nie mogli nadazyc za duzymi
krokami mysliwego, gdy jednak przybyli przed zamek, stwier-
dzili z radoscia, ze olbrzymie cielsko debu juz sie tam znaj-
duje. Za chwile zjawila sie Kunegunda. Byla zdziwiona wi-
dokiem debu, który jeszcze wczoraj stal w Agnieszkowie, nie
zastanowila sie jednak nad tym, jak sie to moglo stac, ze
dwóch wiesniaków moglo go tutaj przewiezc. Nagrodzila ich
trudy pieniedzmi i kazala im pójsc do domu. Górniak i Kotula
chetnie skorzystali z zezwolenia swej pani.

Zwolani przez Kunegunde sludzy w celu przeniesienia
debu na dziedziniec zamkowy oswiadczyfi, ze nie beda mogli
tego uczynic, a to z powodu zbyt waskiej bramy.

- Odetnijcie konary debu! - rozkazala ksiezniczka.

Sludzy chcieli to uczynic przyniesiona pila, ale ta zaczela
slizgac sie po drzewie, tak twarde sie ono okazalo. W pewnej
chwili oderwal sie od pily zab i. odskoczywszy w te strone,
gdzie stala Kunegunda, wbil sie w jej noge. Ksiezniczka
syknela z bólu, ale wykazujac zawsze wiele meskich cech
spokojnie kazala zawolac nadwornego lekarza, który zab
wyjal, a noge zabandazowal.

- Próbujcie dalej rznac! - ro~aze ksiezniczka.
Sludzy znów chwycili w swe silne rece pile, ale ta

nadal skakala po drzewie, a gdy ja coraz mocniej do niego
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przyciskali, zaczely sie spod niej sypac iskry. Jedna z nich
zapalila ubranie ksiezniczki, które splonelo w ciagu kilku
sekund. I to nie odstraszylo Kunegundy od zamiaru przenie-
sienia za wszelka cene debu na dziedziniec zamkowy, wiec
przebrawszy sie szybko w swej komnacie w nowe szaty znów
przyszla do swych pracowników, aby kazac im tym razem
siekierami poucinac konary debu.

Sludzy chwycili za siekiery, ale te szybko stepily sie
i nic nie mozna bylo nimi zrobic. Rozzloszczona tym ksiez-
niczka krzyknela w podnieceniu i zlosci:

- To jakies wasze polskie czary to sprawiaja!

- To nie czary, wasza ksiazeca mosci - odezwal sie na
to przygladajacy sie tej beznadziejnej pracy obcy mysliwy -
to drzewo broni sie przed przeniesieniem go na obce miejsce.

- Jego miejsce tam, gdzie ja mu kaze! - odpowie na
to ksiezniczka.

- Mylicie sie, wasza milosci - odrzekl spokojnie
mysliwy - ale skoro uparliscie sie miec koniecznie to drzewo
na swym dziedzincu, moge to uczynic, ale za cene zycia
jednego czlowieka.

- Oddam za to nie tylko jedno, ale nawet dwa zycia
mych poddanych! - zawolala ksiezniczka radosnie, cieszac sie
z mozliwosci zrealizowania swych planów.

- Wystarczy mi jedno zycie, aby spelnilo sie zyczenie
waszej ksiazecej mosci!

I Liczyrzepa z trudem wprawdzie, ale przeniósl drzewo
przez brame wjazdowa i umiescil je w przygotowanym na
dziedzincu dole.

Na widok stojacego drzewa oblicze Kunegundy zajas-
nialo niespotykanym u niej usmiechem. Uwazajac, ze wszyscy
jej poddani, a za takiego wziela i naszego mysli"{ego, powinni
pracowac dla niej, i spelniac kazde jej zyczenie, ksiezniczka
nie podziekowala nawet Liczyrzepie, za to, co dla niej uczynil,
nie spytala go tez, skad pochodzi i skad wzial sie na terenie
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jej zamku. Liczyrzepa, który dobrze znal charakter Kune-
gundy, powiedzial do niej:

- Czyje zycie ma zgasnac za pomoc, jaka okazalem
waszej milosci, ja sam zadecyduje; pamietaj jednak, ksiez--
niczko, ze dab ten nie przyniesie ci szczescia. Kiedy bedziesz
patrzyla z okna swego pokoju na to drzewo, przypomnij sobie,
co ci powiedzial nieznany ci mysliwy - bedzie on widzial
smierc tej osoby, której zycie sprawialo innym smutki i przy-
krosci, a której dopiero smierc sprawi radosc ludziom - i to
jest wlasnie to zycie, jakiego zadam za ma prace!

- Wez zycie, czyje chcesz, nie cenie niczyjego
zycia! - odparla mu na to Kunegunda nie zastanawiajac sie
wiele nad slowami mysliwego, po czym Liczyrzepa oddalil sie
w zamysleniu raz jeszcze spojrzawszy na postawiony przez
siebie dab i na ksiezniczke.

Przepowiednia Liczyrzepy spelnila sie - dab widzial
spadek ciala Kunegundy, która rzucila sie na skaly doznawszy
afrontu od polskiego szlachcica i drzewo to dlugo jeszcze
przypominalo gosciom zamku ten fakt. Wreszcie podzielilo
losy zamku, na dziedzincu którego roslo: spalilo sie w dniu
31 sierpnia 1675 roku tak doszczetnie, ze kiedy w 12 lat
pózniej Maria Kazimiera, zona Sobieskiego, zwiedzala ruiny
zamku, znalazla tylko slady w tym miejscu, gdzie niedawno
jeszcze stalo wspaniale drzewo...

3. KUNEGUNDA - RYWALKA JADWIGI

Przez dluzszy czas przebywala na zamku Chojnastym
kuzynka "Kunegundy Jadwiga. Byla ona, jak wiele ówczesnych
ksiezniczek, zubozala - ziemie jej ojców przeszly bowiem
w posiadanie niemieckie. Nie podobalo sie jej postepowanie
Kunegundy - i w stosunku do obcych, i w stosunku do niej
samej - ale cóz miala robic, kiedy domu wlasnego nie miala
i musiala byc na lasce u Kunegundy. Nie chcac jednak darmo
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korzystac z jej gosciny pomagala, jak mogla, w palacu
ksiezniczki.

Kiedy przyjechal do Jadwigi jej narzeczony, Antoni
z Miedzyborza, Kunegunda zazdroscila im ich milosci i po-
stanowila odciagnac Antoniego od narzeczonej - nie dla
siebie: za maz przeciez nie wybierala sie, ale tylko w tym
celu, aby sprawic przykrosc swej kuzynce i nie pozwolic jej
zaznac szczescia.

Posiadajac, obok wielu cech meskich, troche sprytu ko-
biecego, sprawila wreszcie, ze Antoni zapalal do niej gwaltow-
na miloscia i postanowil spelnic konieczny warunek, jaki
Kunegunda stawiala wszystkim tym, którzy zamierzali starac
sie o jej reke. Nie objechal jednak zamku, jak i wielu jego
poprzedników, a kiedy spadal w "piekielna doline", Liczyrzepa
sprawil, ze nie poniósl smierci, a odniósl tylko lekkie obra-
zenia. Nie wiedzac o tym Jadwiga, która patrzyla na jazde
swego niedawnego narzeczonego z okna zamku, rzucila sie
z niego w przepasc, ale i ja Liczyrzepa wyratowal od nie-
chybnej smierci.

Gdy Kunegunda dowiedziala sie o tym cudownym oca-
leniu narzeczonych, wyszla na ich spotkanie, a wlasnie szli
w strone zamku w towarzystwie wielu pan i panów, stale tu
przebywajacych, a za nimi postepowal jakis wedrowny
spiewak. Gdy idacy zatrzymali sie, Kunegunda nie wiedziala,
jak ma sie zachowac: czy gratulowac narzeczonym, czy tez
zachowac sie wobec nich obojetnie, jakby to ja nie obchodzilo.

Wybawil ja z tego klopotu ów wlasnie wedrowny
spiewak - tak sie tym razem przebral Liczyrzepa - proszac
Kunegunde o pozwolenie zaspiewania, a gdy zezwolila na to,
tak zaczal:

"Ach, mój mily Boze z wysokiego nieba,
Nie daj jeszcze dlugo sluzebnego chleba; .

Bo ten sluzebny chleb krwawie zarobiony,

Jeszcze go nie kraje, juz mam wymówiony!
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Ukroje go sobie jak debowy listek,
Jeszcze wejrza za mna, jesli wezme wszystek.
Juz ja ide z hysy, ide za drzwiami,
Wejrze na ten chleb, zaleje sie lzami!"')

Zrozumieli intencje tej piosenki wszyscy zebrani i, aby
na zlosc uczynic Kunegundzie, suto obdarzyli spiewaka, który
poszedl sobie dalej spiewac ludziom piesni. Kunegunda za-
plonela ze zlosci, a Antoni teraz dopiero pojal, dla jakiego
serca odrzucil serce tak go kochajacej Jadwigi. Uswiadomil
tez sobie, na jak tragiczna próbe wystawila go Kunegunda,
która az dwa zycia poswiecila dla swego kaprysu. Rzekl wiec
do pani zamku:

- Nie zaluje tego, com zrobil: dalem sie wprawdzie
opetac przewrotnej kobiecie, jaka jestes, ale to mi tylko na
dobre wyszlo, Jakas cudowna reka ocalila mie od smierci, ta
sama reka nie pozwolila umrzec kochajacej mie nad wszystko
kobiecie. I ja ja kocham, a to, co uczynilem, powstalo na
skutek zla, jakie tworzy sie wszedzie tam, gdzie dzialasz.
Zostan wiec ze swym kamiennym i okrutnym sercem nadal
na zamku, a ja zabieram ma najdrozsza Jadwige do swego
palacu w Miedzyborzu. Zegnamy cie!

Czujac sie winna, Kuneg.unda nawet nie próbowala
usprawiedliwiac sie - tylko kilka tygodni po tym fakcie
spedzila na polowaniach: tam szukajac zapomnienia tych slów
prawdy, jakie wyrzekl do niej Antoni z Miedzyborza..,

'/ Oryginalne piosenka dolno-slaska ,Sluzebny chleb".
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4. O WIEZNIU W ZAMKU CHOJNASTYM

Kiedy ogladamy zamek, spostrzegamy w wiezy zakrato-
wane okno z wylamanymi czesciowo kratami. Z oknem tym
zwiazana jest legenda, przedstawiajaca wielka milosc kobiety
do swego meza.

Krzysztof Schaffgo"tsch, jeden z wlascicieli zamku, uwiezil" "

w 1490 r. Marcina Nandzika z Rybnicy za to, ze ten stale uswia-
damial wiesniaków o zagrazajacej ich interesom kolonizacji
niemieckiej. Nie pomogly starania zony Nandzika, jego przy-
jaciól i rodziny - Schaffgotsch oswiadczyl, ze wieznia nie
uwolni. Jednak ten stale zyl w nadziei, ze niezadlugo wydo-
stanie sie na wolnosc.

Mial on bardzo kochajaca go zone, która szukala wszyst-
kich sposobów, aby uwolnic swego meza z wiezienia. Na
prózno jednak chodzila kilkakrotnie do pana zamku, na prózno
usilowala przekupic straze. Wreszcie raz jeszcze postanowila
spróbowac szczescia. Wziela ze soba troche zywnosci, aby,
w razie niepowodzenia jej akcji o uwolnienie jej meza, bodaj
zywnosc doszla do rak jej meza, o którym wiedziala, ze jest
morzony glodem. Schaffgotsch ani chcial slyszec o uwolnieniu
jej meza i podaniu mu zywnosci. Zona Nandzika odeszla i tym
razem od niego z niczym.

Jej los i los jej meza wzruszyl jednakze jednego ze
strazników, który, wbrew wyraznym zakazom swego pana,
zgodzil sie dostarczyc wiezniowi bochenek chleba. Skoro ten
dostal go do swych rak i rozlamal, z radoscia stwierdzil, ze
w chlebie znajduje sie ostry pilnik. Zrozumial intencje swej
zony i szybko zabral sie do dziela. Przepilowanie kIaty trwalo
kilka nocy. Wreszcie wiezniowi udalo sie odchylic ja tak,
ze zrobionym otworem mógl sie latwo wydostac na zewnatrz.

Kiedy na swiecie panowaly wielkie ciemnosci, wiezien
ryzykujac swe zycie wyskoczyl z okna, a choc potlukl sie
mocno na ostrych skalach, dotarl do stóp góry, gdzie czekala
nan wierna malzonka, a z nia dwa konie, na których pojechali
do wolnosci...
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5. SCHAFFGOTSCH, LICZYRZEPA I WILKI

Liczyrzepa nie mógl sie pogodzic z faktem, ze jego uko-
chane Góry Olbrzymie, jego królestwo, którego do niedawna
jeszcze byl niepodzielnym panem i duchem, przeszly w obce,
znienawidzone przez wszystkich Polaków panowanie Niemców.
Totez po srriierci ostatniego polskiego wladcy tych gór, Lutl-
wika, króla czeskiego i wegierskiego, bratankCli Zygmunta
Starego, dlugie czasy przestal zupelnie stykac sie z ludzmi,
aby w samotnosci rozmyslac nad dziwnymi losami narodu,
którego wladcy dobrowolnie pozbywali sie swej ziemi na
rzecz obcych.

Pózniej jednak znowu chodzil miedzy ludem dolno-sla-
skim, pocieszal go jak umial i pomagal mu jak mógl, a nie-
rzadko spiewal mu jego ukochane piesni ludowe, aby stale
pamietal, ze jezyk polski jest jego narodowym jezykiem,
o czym winien on pamietac, choc dokola coraz czesciej slyszy
obca mowe...

Kiedy baron Jan Ulryk Schaffgotsch urzadzal na zamku
Chojnastym wielkie przyjecie z racji rocznicy swych urodzin,
Liczyrzepa, przebrany za wedrownego spiewaka, równiez
przybyl na zamek. Poniewaz spiewaków wedrownych chetnie
wszedzie widziano i zapraszano, i Liczyrzepe poproszono do
sali, gdzie sie odbywala uczta. Gdy pozwolono mu na za-
spiewanie piosenki, Liczyrzepa zaczal:

"Bedzie wojna, bedzie
I po swiecie wszedzie,
A nie jedna matka
Synaczka pozbedzie!

Juz ja wam dziekuje,
Wy, kochane siostry,
Bo ja isc juz musze
Przez miecze ostre!
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Juz' ja wam dziekuje,
Kochani bratkowie,
Juz na mnie celuja
Francuscy katowie!

Juz ja wam dziekuje,
Kochani rodzice,
Bo ja isc juz musze
Na saska granice!

Na saskiej granicy
Tam wojacy stoja,
A serduszka jeich
Bardzo sie lekaja.

Lekaja sie oni,
Bo tez maja czego,
Wiedza, ze nie ujda
Ognia francuskiego,

Zawiesili na mnie

Te cieleca dusze,
A ja nieboraczek
Z nia wedrowac musze!

Kazdy nieboraczek,
Co szabelka siecze,
Z glowy i z ramienia
Chutnie mu krew ciecze!')

Nie podobala sie Niemcom ta piosenka, bo nasuwala im
mysli, które mówily, ze moze Polacy beda usilowali zbrojnie
zajac swoje niedawne terytoria, i wykazywala im, jak Polacy
niechetnie sluzyli w wojsku swych zaborców - o takie

wlasnie wrazenie chodzilo spiewakowi. Gdy zebrani popro-

'J Oryginalna piosenka dolno-slaska _Zolnie.'z zegna sie swoimi".
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sili go, aby zaspiewal im cos o Niemcach, Liczyrzepa . uro-
czystym glosem wyspiewal im tak:

"Boleslawie, bohaterze,
Znasz spoczynek, sen cie bierze?
Swit i noce i dzien caly
Przez cie straszne sie nam staly -

Bo takis ty woj!

Dla nas jestes Polski panem,
Lecz granice te nam dane?
Z wojska twego garstka mala
Nasza armie bijesz cala:

Wielki z ciebie wódz!

Po Pomorzu tys nie spoczal -
Nadal bijesz sie ochoczo:
Pogan gromisz, krzewisz wiare,
Daj ci, Boze, mestwo stare

I zwyciestwo znów!

Chrzescijanie - ci zazdroscim:
Stad po polach nasze kosci!
Boleslawie, co trudnego
Dla cie, chocby najwiekszego

Królem panstwa byc?

Przez caly czas spiewu Liczyrzepy Schaffgotsch siedzial
pochmurny i zly, a gdy spiewak skonczyl, obawiano sie ja-
kiegos gwaltownego wybuchu ze strony barona, ale ten
szybko sie rozpogodzil, nie chcial bowiem urazic swej zony,
ksiezniczki piastowskiej Barbary i wielu polskich gosci.

Liczyrzepa zas, aby jeszcze bardziej wzmocnic wrazenie,
jakiego sie spodziewal po odspiewaniu piosenki rzekl:
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- Zaspiewalem wam, dostojni panowie, piesn, którascie
dlugie lata spiewali w waszym wojsku, a widze, ze zrozu-
mieliscie ja dobrze - wszyscy przeciez nauczyliscie sie z ko-
niecznosci jezyka naszego kraju, który jeszcze niecale temu
sto lat byl krajem wolnym!

Po tych slowach Liczyrzepa widzac wzburzone twarze
wielu sluchaczy i nie chcac doprowadzic ich do wybuchu
zlosci, powiedzial:

- A teraz opowiem wam nasza slaska historie o wilku
wedrownym. Sluchajcie.

"Slawny weder jednego rzezniczyka, przezwiskiem
Wilka. Ten czasu jednego na weder poszedl, aby rozumu
i sztuki wszelakiej doszedl. Mówi: gdy bede dobrze wy-
uczony, powróce nazad, bede wychwalony. I tak ów nie-
boraczek jednego czasu puscil sie do bardzo wielkiego
lasu. Mówi: tam sie moji kamraci dobrze maja, zajace
i lisy na jatki zganiaja; gdy ja tez robote dostane, za-
pewne dobrym rzezniczykiem bede.

Lecz ów nieboraczek dlugi czas w tym lesie we-
druje, sam i tam biega, a nic nie najduje. Boze sie pozal!
Zech tu szedl w te lasy, po polach przy wsi, tam sa dobre
czasy. Nie tak ci to pierwej bylo, bo sie przez tydzien
dwa razy bilo, a teraz przez trzy ksiezyce cale nie jadlo
sie nic, ani zdzieblko. - Ja juz od glodu nicbych nie

jadl i chocby mnie kto zabil, tobych byl juz rad! I tam
wedrownemu bardzo scywno bylo. Bodaj sie i psu tak
nie powodzilo!

Szedl z tego lasa, idzie po lace, trafi gesi w kupie
i mówi: te wygodza prawie mojej gebie, niech jeno ony
wprzód nazra sie kasek, to ja predzej zatkne niemi zo-
ladek. Wlekl sie na brzuchu, a zeby ostrzyl, juz on tez
dosc dlugo poscil. A gasior madry, jak to pomiarkowal,
wnet gesi ku wsi komenderowal. O mile gesi, zle tu
bedzie z wami, bo tu wilk biega, a zgrzyta zebami! I wnet
sie owe gesi zebraly, wilkowi z ócz przez pole ulecialy.
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Wy glupie gesi, wzdyc czekajcie, gdy ja pastucha, nie
ciekajcie! Gasior sie ozwal: jestes ty pastucha, bylbys
ty nas niemalo potkal do brzucha! - Co to za nieszczes-
cie! Powiadam tyla, przynajmniej ech ich mógl zjesc pól.
mendela, ale ja pomyslal, ze to wszystko moje, jak tez
tak pasl jak bydelko swoje,' i ja sie zaprawde wcale
radowal, ze bedzie zoladek niemi ladowal!

Idzie dalej, potkal brata swego, to jest wilka po-
strzelonego, i obaczyl go bardzo zranionego. A cóz ci
sie, mój braciszku, stalo? wzdyc dobrze, ze ci sie calej
nogi nie urwalo! Oto mysliwiec noge mi potrzaskal! bo
sam w tych krajach juz tak wymyslaja: sieci jak na ryby
na nas stawiaja j, po lasach wielkie doly poryli, abychmy
w nich karki sobie krecili.

Idzie precz wedrowny od kulawego, potem sie udal
do mlyna jednego. Jakie tam narzekanie wedrowny pro-
wadzil!, bo mu juz taka bieda dokuczala, ze i wszystka
sierc z niego obleciala, i kly mu z pysku powylatywaly,
ze dawno miesa nie skosztowaly. Zatem wlazl do mlyna
i stanal na progu, nie widzi nikogo. Chwala Panu Bogu!
Ogleduje sie, gdzie by co bylo, zeby jego kaldun uspo-
koilo. Byloc tam tylko osepki niewiele, nic nie wiecej
jak trzy wiertele; a w tern' go wielkie nieszczescie pot-
kalo. Jak mlynarz go obaczyl, wzial drazka wczesnego:
a po cózes, powiada, ty tu wlazl do mlyna mego! Jak
sie zamierzyl prosto do ucha, dziw, ze ów wedrowny nie
oddal ducha. - Bodajs' diabla zjadl, kiedys mie tak
uwalil, zes mnie razy w troje przerazil. Nie mogles ty
wziac karbacza, trzasnac na mnie pare razy i mówic mi
pieknie: a wyleziesz ty razy!

Po calym swiecie nowina ta slynie, ze wilka we-
drownego zabili w jednym kiepskim mlynie":)

.) Oryginalne opowiadanie dolno.slaskie.
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Ksiezniczka Barbara, a z nia i kilkoro jej gosci zaczeli
bic brawo spiewakowi, bo slyszeli przeciez, jak nieraz Polacy
Niemców wilkami nazywali, i cieszyli sie widzac zachmurzone
twarze Niemców, a najbardziej Schaffgotscha. Polscy goscie
zrozumieli teraz, dlaczego spiewak opowiedzial im legende
o wilku, którego polski inlynarz wypedzil ze swego mlyna.

- Umiem tez wrózyc z gwiazd - odezwal sie teraz
spiewak - nieraz na nie patrze i widze w nich losy róznych
ludzi, a gwiazdy nigdy nie klamia!

- To mi powróz o mojej przyszlosci - rzecze Schaff-
gotsch rad, ze ma okazje do zatarcia wsród gosci nieprzyjem-
nego wrazenia, jakie wywolaly piesni i opowiadanie
spiewaka.

- Wam wrózyc nie bede, wasza milosci, bom o was
nie czytal w gwiazdach, a sami przeciez wiecie, zescie sie
urodzili pod szczesliwa gwiazda - odpowie mu tajac ironie
spiewak - powiem tylko, ze dzis jeszcze niewinna owieczka
zostanie pozarta przez wilka.

- Tysiace owieczek zostaje pozeranych codziennie
przez wilki - mruknie ktos z gosci, - nic w tym dziwnego
i ciekawego, nie trzeba przeciez tego czytac az w gwiazdach.

- Ale trzeba w nich czytac, - rzeknie spiewak - ze

hodowana przez gospodarza owieczka wilkiem sie okazala
i zostala pozarta przez wilka, którego miano za owieczke.

- Nie wiemy, o co ci chodzi - odezwie sie ktos

z gosci...
- Oto wlasnie moje wrózby, które wyczytalem z gwiazd:

chcecie, wierzcie, nie chcecie, nie wierzcie, ale pamietajcie,
ze wrózby zawsze sie sprawdzaja, o czym sami sie przekonacie
i to niezadlugo.

Nastalo krótkie milczenie, bo kazdy myslal o znaczeniu
wrózby spiewaka, który t.ymczasem zostal zaproszony do
kuchni, aby tam sobie pojadl. Schaffgotsch, który, jak wielu
ówczesnych, wier~yl w przep.owiednie, szczególnie na podsta-
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wie gwiazd, w czym go nieraz utwierdzal pastor z Poplaw
Andrzej 1yme, spowaznial, przypomnial sobie bowiem wiele
przepowiedni, jakie glosili astrologowie Wallensteina, a mie-
dzy nimi nawet uczony astronom Keppler, który czesto bywal
w obozie tego dowódcy wojsk cesarskich.

Tymczasem lokaj, który mial zaprowadzic spiewaka do
kuchni, oddal go po drodze w rece trzech strzelców, czekaja-
cych na to - z rozkazu swego pana barona Schaffgotscha,
który rozkaz ten przyslal im przez swego zaufanego sluge
w czasie, gdy Liczyrzepa opowiadal gosciom o wilku. Strzelcy
ci naigrawajac sie z wrózb spiewaka, wyprowadzili go za
zamek, potem zas wiedli go dlugo przez waskie sciezki w lesie,
odleglym od zamku i tam go zostawili samego powie-
dziawszy don:

- Teraz sam sie przekonasz, czy wilk zje owce.

- Na pewno spelnia sie me przepowiednie - odpowie
im Liczyrzepa - sprawdzicie to na samych sobie, a i baron
Schoff (owca) tez niezadlugo powie, ze prawdziwie mu
wrózylem.

Strzelcy barona tylko rozesmiali sie na to. W drodze
powrotnej napadly ich wilki i dwu z nich pozarly, trzeciego
zas jakby oszczedzily, by mógl te wiesc zaniesc na zamek.
Liczyrzepa zas poszedl sobie spokojnie' do swej siedziby
w górach.

W dalszm ciagu uczty na zamku, kiedy przyszla kolej na
podanie do stolu baraniny, przybiegl wystraszony kucharz
i oswiadczyl zamyslonemu ksieciu - który domyslal sie prze-
ciez, ze skoro spiewak mówil o owcy, to na pewno wiedzial,
ze w jego nazwisku jest tez to slowo - ze stalo sie nieszczes-
cie, bo owca, która zarznal na uczte, zostala pozarta w kuchni
przez wilka, który juz od dziesieciu lat przebywal na zamku
i byl tak oswojony, ze nieraz bawil sie z owca;mi i baranami
nic im zlego nie czyniac. Strach padl na barona i wielu jego
gosci, a pomnozyla go jeszcze wiadomosc przyniesiona przez
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jednego z trzech wyslanych do lasu przez niego strzelców
o pozarciu jego towarzyszy przez wilki.

Schaffgotsch wybiegl z sali hamujac swój gniew, za nim
poszlo wiele gosci - uczte przerwano, a spowodowal to
wszystko nieznany nikomu z nich spiewak.

Niedlugo baron Jan Ulrych Schaffgotsch czekal na spel-
nienie sie przepowiedni spiewaka. Wkrótce zostal areszto-
wany z rozkazu cesarza i stracony w Regensburgu. Zapewne
w ostatniej chwili swego zycia myslal o tym dociekajac
w swej glowie, jak sie to moglo stac, by zwyczajny sobie
spiewak mógl o tym wczesniej wiedziec - krótko jednak
trwalo jego myslenie - przerwalo je jedno mocne uderzenie
mieczem kata, który odcial baronowi glowe...

6. PIEKNA KSIEZNA I PAZ

Ludwik, udzielny ksiaze na Legnicy, mial piekna zone,
imieniem Elzbieta.

Elzbieta wiedziala, ze córka jednej z jej dam dworu,
Agnieszka, byla zakochana w paziu jej meza, Franciszku
Chyle, który unikal Agnieszki, choc ta nieraz mówila mu,
ze go kocha. Pragnac zbadac powód, dla którego Chyla jest
obojetny na milosc Agnieszki Elzbieta spytala go raz o to,
lecz otrzymawszy od niego krótka odpowiedz i wytlumaczenie:
kocham inna kobiete! - przestala interesowac sie ta sprawa,
choc intrygowalo ja, dlaczego Franciszek nie chcial jej po-
wiedziec, co to za kobieta jest przedmiotem jego milosci.

Pewnego razu ksiaze Ludwik udal sie wraz z zona w od-
wiedziny do zamku Chojnastego. W czasie przechadzki gosci
po dziedzincu, panu zamku przyszla do glowy dziwna mysl,
która wypowiedzial glosno wobec zebranych:

- Panowie! Wy, mezni rycerze i wy, mlodzi paz-io-
wie! Kazdy z was kocha kogos, jakas piekna zapewne kobiete,
a nie kazdy z was osmiela sie wypowiedziec swej wybranej
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uczucia, jakie zywi dla niej. Kto z was jednak wdrapie sie
na szczyt tej oto wiezy, bedzie mial prawo publicznie wypo-
wiedziec imie tej, która kocha!

Skorzystali z tego przywileju rycerze i paziowie, ale
ani jednemu z nich nie udalo sie dosiagnac szczytu wiezy.
Przyszla kolej na Franciszka. Nie zrazony niepowodzeniami
swych poprzedników, zaczal sie wdrapywac po str<>n1ych
scianach wiezy, aby wreszcie dosiegnac jej szczytu. Gdy stanal
tam, wszyscy zaczeli glosno klaskac w dlonie w ten sposób
wyrazajac podziw dla swojego rodzaju zwyciezcy. Agnieszka
plonela z ciekawosci, bowiem dopiero teraz miala sie dowie-
dziec, w czyja strone skierowal swe uczucia ukochany przez
nia paz. Ksiezna zas Elzbieta równiez palala ciekawoscia,
nie znosila bowiem, jak wszystkie kobiety, tajemnicy.

Gdy nastapila cisza, bo wszyscy chcieli uslyszec imie tej,
która kocha Chyla, ten zawolal jak mógl naj glosniej :

- Kocham piekna Elzbiete, której imie niech mi wolno
bedzie pierwszy i ostatni raz wypowiedziec publicznie bez
tytulów, jakie odziedziczyla po swym mezu ksieciu Ludwiku,
i jestem szczesliwy, ze moge umrzec w jej oczach!

To powiedziawszy Franciszek rzuca sie z wysokiej wiezy,
aby znalezc smierc w "piekielnej dolinie"...
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