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LEGENDA TUDZIEŻ GAWĘDA O DOBROMILE,  

CÓRCE FALIBORA, SUKIENNIKA  Z RACIBORZA 

A działo się to dawno, doprawdy, dawno temu. Początkowo historia ta przekazywana była z ust 

do ust i gdyby nie to, iż została spisana w dzienniku jednego zakonnika mieszkającego w owym 

czasie w Raciborzu, pewnie nikt dziś już by o niej nie usłyszał. Odnalezienie wspomnień owego 

zakonnika z XIII wieku było dla  historyka, pana Wilhelma Szmita, nie lada gratką. Pan ten z 

kolei ogromnie kochał się w mojej babci Róży, w czasach kiedy była już  60 letnią wdową, 

jednak wciąż urzekającą kobietą.  Poznali się w parku, gdzie babcia siedziała na ławce a 

jesienne słońce ogrzewało jej zadumaną twarz, okoloną jasnymi kosmykami włosów.  Taki 

obraz ujrzał pan Wilhelm, uznał iż babcia z tą zadumą wygląda jak Ofka Piastówna, i że takiej 

kobiety szukał całe życie.  Wybuchło pomiędzy nimi gorące uczucie. Wkrótce przyjaciel pana 

Wilhelma namalował obraz babci a la Ofka. 

 W tym czasie mieszkaliśmy wraz z babcią Różą w Raciborzu w kamienicy przy ulicy Bema, 

stąd będąc małą dziewczynką niejednokrotnie uczestniczyłam w tych pierwszych spotkaniach 

babci Róży i pana Wilhelma i dowiedziałam się wówczas wiele o miłości i historii. O miłości, 

że serce jest bardzo pojemne, i że pomieści i dziadka Edka i pana Wilhelma bez szkody dla 

któregokolwiek, a i historii, że to jedna wielka gawęda. Wracając do babci i pana Wilhelma - 

mieli oni zwyczaj odbywania wspólnie długich spacerów, ale gdzie chadzali było ich słodkim 

sekretem.   

Bywały dni, te szczególnie lubiłam, bez spacerów, dni spędzane w domowym zaciszu. Kiedy 

przychodził pan Wilhelm siadywali z babcią w kuchni przy stole przykrytym starannie  białym 

obrusem, zastawionym najprzedniejszą porcelaną w mlecznobiałym kolorze ze złotą obwódką. 

Na środku zawsze stała świeżo upieczona szarlotka  oraz kwiaty, które regularnie przynosił  pan 

Wilhelm. Po dziś dzień pamiętam słodki zapach ciasta mieszający się z wonią kwiatów, tę 

słodką mieszankę czuć było już od progu. Jedli nieśpiesznie szarlotkę, szeptali, potem babcia 

wołała mnie a pan Wilhelm gawędził, rozprawiał o dawnych czasach, a my  siedziałyśmy 

wtulone w siebie i zasłuchane. To był prawdziwie magiczny okres w moim życiu. W dwa lata 

później pan Wilhelm oświadczył się babci i został przez nią przyjęty, tata dostał posadę na 

Uniwersytecie Jagiellońskim jako wykładowca na wydziale polonistyki i ostatecznie po ślubie 

przenieśliśmy się do Krakowa. Babcia Róża z panem Wilhelmem i światem opowieści zostali 

w Raciborzu.  



Po naszym wyjeździe babcia i pan Wilhelm całkowicie oddali się spisywaniu legend, których 

tak chętnie słuchaliśmy.  Niestety pan Wilhelm nie zdążył przekazać tych opowieści, starych 

podań oraz legend do żadnego wydawnictwa. Zginął wraz z babcią Różą w wypadku 

samochodowym w drodze do nas do  Krakowa. Umarli tak jak żyli, razem, nawet śmierć 

współdzielili. Jednak dla nas ich nagłe odejście było dotkliwą strata, przez długi okres 

trwaliśmy w głębokim smutku. Nie byliśmy w stanie uporządkować rzeczy po nich, bo 

oznaczałoby to dla nas, że rzeczywiście odeszli, że to koniec. A tak trwaliśmy w ułudzie i 

pogłębiającej się depresji. W końcu  powiedziałam rodzicom, że tak dłużej żyć nie sposób i od 

tego czasu życie ponownie się dla naszej rodziny rozpoczęło. 

 Portret babci zawisł w moim pokoju, mam go do dziś a rękopisy – cóż, musiały nieco poczekać. 

Udało mi się w ubiegłym roku  wszystko przepisać na komputerze, pogrupować i stanęłam 

przed pytaniem co dalej. Jednak niezależnie od tego czy znajdę wydawcę cieszy mnie to, że 

ocaliłam gawędy i legendy od zapomnienia. Część opowieści zatarłaby się z pewnością w mojej 

pamięci gdybym ich nie spisała. Moją ulubioną opowieść noszę głęboko w sercu, tę usłyszałam 

jako pierwszą  a była to legenda o Dobromile, córce Falibora, sukiennika z Raciborza.  

Była i w dalszym ciągu jest dla mnie ważna, dlatego opowiadałam ją szkolnym przyjaciółkom, 

potem znajomym na studiach a nawet mojemu  przyszłemu mężowi na pierwszej randce. Dla 

mnie stanowi łącznik z przeszłością, zarówno z beztroskim dzieciństwem spędzonym w 

ukochanym  Raciborzu, jak i z Raciborzem w czasach średniowiecza.  Kiedy moje własne 

dzieci nieco podrosły, zaczęłam opowiadać im tę legendę. Chciałabym dać jej drugie życie i 

dlatego Wam ją opowiem.  

A było to tak ... 

Krzyk, jęk, bryzgi krwi, twarze bólem powykrzywiane. I twarz mężczyzny pociągająca i 

okrutna zarazem, o oczach czarnych i pięknych  jak najstraszliwsza noc. Przerażające obrazy 

pełne gwałtowności, agresji. A potem zalega głęboka cisza, ciała spoczywają obok siebie jakby 

w pośmiertnym uścisku, znaku pokoju. Dziewczyna podnosi się gwałtownie na posłaniu, w 

ustach suchość, ciężko oddycha, znajduje się jeszcze pomiędzy dwoma rzeczywistościami, 

skronie jej pulsują, ręką sięga do czoła i robi znak krzyża - dla ochrony, by odgonić nocne 

majaki, by to co we śnie, nie wydarzyło się naprawdę. W izbie jest ciemno i cicho, jedynie 

gwiazdy wpadają przez okno do środka. Jest zatem bezpieczna, ale to wkrótce się zacznie, 

dobry Boże co z nimi wszystkimi się wówczas stanie. Porwą ją, inne kobiety, zabiją, okaleczą, 

spalą całe miasto, kto ich powstrzyma? Kiedy to się wreszcie skończy? Kiedy te sny przestaną 



ją nawiedzać? Kim jest mężczyzna ze snu ? Myśli kotłują się w głowie, pokój wiruje. Jest jej 

zimno i gorąco jednocześnie, drży na całym ciele. Chce ruszyć się z miejsca, jednak nie da 

rady, chce wezwać matkę - słowa grzęzną jej w gardle. Z trudem trafia ręką w stronę czoła i 

ponownie robi znak krzyża i jeszcze raz i jeszcze. Boże ratuj, ratuj! Szamoce się na posłaniu. 

Śpiąca obok matka przekręca się na drugi bok, otwiera oczy, spogląda w stronę  córki, szepcze 

by nie zbudzić pozostałych osób śpiących w izbie: 

- Co Ci?  

Cisza. Dziewczyna spogląda na matkę, podbródek jej faluje, łzy płyną po policzkach. 

Kobieta powoli gramoli się do góry, na czworakach przechodzi na posłanie córki. Gładzi ją 

czule po długich jasnych włosach splecionych w prosty warkocz. Siada obok niej, przytula ją 

do siebie i  długo kołysze w ramionach. Dziewczyna zapada w sen. Matka nie może zasnąć, 

wciąż gładzi córkę po włosach. Jeszcze niedawno ich życie było proste, wiedziała co robić, co 

mówić. Syn piekarza chciał wziąć za żonę jej córkę, dziewczyna, co prawda, nie paliła się do 

małżeństwa, ale co ona tam mogła wiedzieć o życiu. Jednak teraz pojawiły się gorączki, 

majaczenie, koszmary senne i stany lękowe. Co miała mówić piekarzowej, jak wytłumaczyć 

niedyspozycję córki? Nie chciała by pomyśleli, że słaba niezdolna do rodzenia dzieci czy 

szalona. Posądzenia o szaleństwo i plotek bała się najbardziej. 

Ale zacznijmy od początku… 

Jest styczeń 1241 roku, wojska mongolskie maszerują w kierunku polskich granic. Mieszkańcy 

Raciborza przygotowują się do obrony miasta. Dobromiłę, córkę lokalnego sukiennika 

Falibora, nawiedzają senne widziadła. Z początku sporadycznie, pod koniec lutego każdej nocy. 

Koszmarom towarzyszy wysoka gorączka. Wezwany medyk zaleca okłady oraz środki 

przeczyszczające. Kuracja nie przynosi spodziewanych rezultatów, gorączki pojawiają się 

każdej nocy. Każda zaś noc wygląda tak samo, majaki nocne, gorączka, suchość w ustach. 

Matka co noc wstaje, moczy płótno w miednicy z wodą, wyżyma, robi okład na czole, nuci, 

gładzi włosy, zasypia na posłaniu wraz z córką. O świcie matka wraz z kucharką wychodzą  do 

drugiej izby pełniącej funkcję kuchni, gdzie figlarnie stukają garnki i patelnie, apetyczne 

zapachy wypełniają izby, powoli budzi się Falibor i jego czeladnicy. Zaczyna się dzień. 

Wszyscy rozejdą się do swoich obowiązków tylko Dobromiła będzie wypoczywać w izbie po 

trudach nocy, po to tylko by nocą znów mierzyć się z koszmarami i gorączką.   

Jak dalej toczyły się losy dziewczyny? 



Matka już nie tuli jej w ramionach jak na początku opowieści, zajęta jest już swymi 

codziennymi obowiązkami, nocą głęboko śpi, zmęczona po trudach dnia. Dziewczyna jest 

sama, natłok myśli nie pozwala jej odpocząć, przekręca się na swym posłaniu, nie czuje głodu, 

czuje strach.  Męczący niepokój płynie w jej żyłach, wypełnia każdą komórkę, karmi ją i 

jednocześnie niszczy.  

Pewnego dnia, w samej koszuli, wchodzi do drugiej izby, gdzie kobiety krzątają się, nie 

zwracając na nią uwagi. Bierze leżący na stole nóż, jedno mocne szarpnięcie i  jasny warkocz 

spada wraz z nożem na podłogę. Spazmy szarpią jej ciałem. Matka odrywa się od garnków, 

blednie, ale nie traci zimnej krwi, ogarnia ją złość, podbiega do niej, chwyta ją mocno za ręce. 

-Szpetnej nie wezmą ! – krzyczy Dobromiła. 

-Głupiaś! Jęczy matka - Takiej to cię i syn piekarza nie zechce. Nie zechce! Będą gadać ... - 

urywa w pół słowa. 

Dziewczyna wyrywa się z uścisku matki i  wbiega do sąsiedniej izby, potyka się i uderza głową 

o podłogę, traci przytomność. Matka stoi w drzwiach izby, niezdolna do zrobienia kroku 

naprzód. Stoi a myśli skaczą jedna przez drugą, wzrok przy tym ma pusty, niewidzący 

dziewczyny leżącej bezwładnie na podłodze. Gdyby tylko nie te sny, które co noc ją męczą, 

gdyby nie ci Mongołowie, mogliby spokojnie przyjąć propozycję piekarza, a tak, w tajemnicy 

utrzymują majaki senne, powody gorączki dziewczyny. A teraz te włosy, ścięte nożem, 

nierówne, postrzępione… Nikt nie może się dowiedzieć, ale jak to ukryć, jak ukryć przed 

piekarzem, jak...? 

Skrzypnęły cicho drzwi, mężczyzna wsunął głowę do środka małej izby, zatrzymał się w progu 

i zapytał zachrypniętym głosem: 

-Co z nią? 

W odpowiedzi usłyszał stłumiony szloch i ledwo słyszalne: 

-Medyka …upadła... 

Mężczyzną tym był Falibor. Wysoki, postawny, ze spokojnym obliczem. Różnił się 

temperamentem od żony, która choć miała w sobie zmysł do handlu i zarządzania domem i 

ludźmi, a przy tym olbrzymie pokłady empatii i ciepła, miała zbyt bujną wyobraźnię, przez co 

raz na czas wpadała w histerię bądź niemoc. Dlatego teraz Falibor położył jej dłoń na ramieniu 

i powiedział : 



-Położę ja na posłaniu. A potem poślę chłopaka po medyka. 

-Idź sam, tak będzie lepiej. 

Falibor objął ją w pasie, przycisnął mocniej do siebie i rzekł : 

-To dziecko jeszcze, zrozumiałe, że się boi wojny, ożenku. 

Powiedziawszy to wyszedł, a kobieta stała i patrzyła nie mogąc oderwać wzroku od córki, a 

myśli od słów Falibora. 

Na posłaniu leżała blada, wątła postać z płonącymi czerwienią gorączki policzkami i 

błyszczącymi oczami wpatrującymi się w przestrzeń sufitu. Odzyskała przytomność.Kiedy 

Falibor zdążą do medyka, w izbie, w której pozostawił żonę i córkę, rozgrywają się sceny 

czułości matczynej jakby z obrazu wzięte - matka czuwająca przy łóżku, szepcze słowa 

modlitwy, gładzi policzki córki, co rusz wstaje z krzesła i przemierza izbę tam i z powrotem, 

drewniane deski podłogi wydają ledwie słyszalne jęki pod ciężarem jej stóp. Przystaje koło 

posłania, nalewa wody z dzbana do miednicy, delikatnie ściąga z czoła córki suche już płótno 

i moczy je w miednicy. Zmęczone dłonie zanurza w zimnej wodzie i kołysze nimi na boki, 

delikatnie, powoli. 

Falibor wszedł z medykiem do izby po czym wziął żonę za ramię i pociągnął w stronę wyjścia. 

W izbie zaległa cisza. Medyk pozwolił by Dobromiła przyzwyczaiła się do jego obecności i 

kiedy w jej spojrzeniu dostrzegł akceptację jego osoby, odezwał się w te słowy 

-Boisz się ? 

Skinęła głową i objęła się swe ramiona jakby chciała utulić zlękniona niemowlę. 

-To nic złego -powiedział -To nic złego, każdy boi się tej wojny tylko mało kto o tym mówi.  

Spojrzała na niego a jej twarz wyrażała zdumienie i wdzięczność. Nikt z nią dotąd w ten sposób 

nie rozmawiał, ojciec pozostawił sprawę matce a ta skupiała się wyłącznie na tym aby 

zachować pozory, by jak najprędzej wydać ją za syna piekarza. Oczywiście wiedziała i czuła, 

że matka ją kocha jednak nie mogła zwierzyć jej się z tego co ją trapiło, jak widziała świat bo 

nie zostałaby zrozumiana. Wyjaśnię iż Dobromiła mimo swych 16 lat była nadzwyczaj dojrzała 

i marzyła o czymś więcej niż o poślubieniu syna piekarza, którego nawet nie kochała. Był 

przyzwoitą partią, jak tłumaczyła jej matka, a przy tym spokojnym młodym  mężczyzną  o 

blond czuprynie i nieustannie rumianych policzkach co nadawało mu młodzieńczy wygląd. 

Zawsze pachniał świeżym chlebem i to wydawało jej się miłe. Czy jednak przyjemny  zapach 



chleba ma być substytutem miłości, czy miłość może się pojawić z czasem a może matka 

Dobromiły utożsamiała przyzwyczajenie, przywiązanie z miłością. Czy wiedziała czym jest 

miłość ? Z całą pewnością możemy tylko powiedzieć, że Falibor ją kochał. Nic więcej nie 

wiemy. Ale wracając do Dobromiły ... 

-Miewasz sny ? zapytał po dłuższej chwili.  

-Tak ... 

-A co widzisz ?  

Dobromiła westchnęła i zaczęła opowiadać o wszystkim, o strachu i o mężczyźnie ze snu, 

którego widziała każdej nocy. Słowa płynęły potokiem. Pierwszy raz ktoś poświęcił jej tyle 

uwagi, nie przerywał, nie próbował tłumaczyć, że błądzi. Było coś mistycznego w tym 

spotkaniu dwóch jakże podobnych serc i umysłów mimo różnicy wieku (medyk miał blisko 40 

lat) płci, wykształcenia, pozycji społecznej. Dzieliło ich wszystko i jednocześnie łączyło ich 

wszystko. Podczas tego spotkania padło pomiędzy nimi wiele słów, słów takich jak wróg, 

wojna, przebaczenie. Było to pierwsze z wielu spotkań. Przez kolejne tygodnie Dobromiła  

stopniowo się wyciszała, uspokajała,  co prawda sny ją wciąż nawiedzały ale teraz było inaczej, 

teraz chciała przyjrzeć się tej twarzy ze snu dokładnie.  

Racibórz natomiast oddychał w rytmie burzonego mostu na rzece Odrze, stóp i kopyt końskich 

nadciągającego wroga. Racibórz nie zastygł w miejscu z przestrachu, Racibórz żył szybciej, 

stukał, szlifował, ostrzył, gromadził, gorączkowo szeptał modlitwy, błogosławił, tulił, ocierał 

łzy. 

Książe opolsko – raciborski Mieszko II Otyły stanął na czele wojsk polskich, gotowy bronić 

Raciborza, Polski i Europy. 

Nastał marzec a trzeba Wam wiedzieć, iż marzec roku 1241, jak powiadają, był chłodny, o 

poranku chłód był wręcz przejmujący, przenikał na wskroś.  

Obrona Raciborza zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich. Nad ranem miejsce bitwy i 

ciała poległych spowiła mgła. Dobromiła wymknęła się z domu, wyszła za mury miejskie i 

zmierzała w kierunku miejsca bitwy. Nikt nie wie jak udało jej się wyjść niepostrzeżenie, nie 

pytajcie mnie o to. Dość powiedzieć, iż kiedy dotarła na miejsce serce jej zamarło, ból ścisnął 

gardło i żałość okrutna ją chwyciła. Chodziła z obłędem w oczach od jednego ciała do drugiego, 

w głowie się jej kręciło, zbierało jej się na mdłości. I wtedy zobaczyła mężczyznę ze snu o 

oczach czarnych jak noc. Był umierający, bez szans na ratunek. Mimo niebezpieczeństwa i 



strachu uklękła koło niego, drżącą dłonią uczyniła znak krzyża na jego czole. Następnie ujęła 

jego dłoń i trzymała ją w swojej póki nie wydał ostatniego tchnienia. Miało to wymiar iście 

symboliczny, był to znak pokoju, przebaczenia. 

 Jak znalazła się ponownie w izbie, na posłaniu, cała w gorączce?  

Wysoce prawdopodobnym jest, iż pod wpływem silnych emocji zemdlała a znaleziono ją 

niewiele później okrutnie wychłodzoną. Ludzie mówili potem  o tym co uczyniła, choć 

niektórzy wątpili stąd zapewne do historii przeszła jedynie obrona Raciborza a dzieje 

Dobromiły zostały zapomniane.  

To jednak nie koniec opowieści.  Opiekę nad chorą Dobromiłą roztoczył ów medyk, a ta  

powróciła do zdrowia. Zapewne nie zdziwi Was, że medyka i Dobromiłę połączyło głębokie 

uczucie. Niestety medyk był już żonaty. W celu uniknięcia skandalu i dla ochrony reputacji 

Dobromiły Falibor z żoną wydali ją za mąż za syna piekarza. Nie sposób sobie wyobrazić ile 

łez musiała wylać z rozpaczy. Czas płynął, medyk wraz z rodziną opuścił miasto a Dobromiła 

na tyle przyzwyczaiła się do syna piekarza, że powiła mu 3 dzieci.Czy była szczęśliwa?  Czy 

nauczyła się go kochać czy zaspokoiła potrzebę kochana oddając się bezgranicznie 

macierzyństwu?  Tego nie wiemy, możemy snuć jedynie domysły. 

Cudowne w tej legendzie jest to, że zawiera sporo niewyjaśnionych wątków. Wraz z babcią 

Różą, po wysłuchaniu legendy, miałyśmy zwyczaj wymyślania dalszych losów Dobromiły jak 

i przebiegu jej romansu z medykiem. To jednak temat na inną gawędę. Gawędzie tej nadałam 

już roboczy tytuł  Dobromiła – do pięciu razy sztuka. 

 

Józefina  

 

 


