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Maria Zientara-Malewska   

Jak powstały źródła Łyny

Na miejscu, gdzie dziś znajduje się kościół, we wsi Łyna pod Nidzicą stało kie-
dyś, bardzo dawno temu, grodzisko, otoczone zewsząd wysokim płotem z pali 
dębowych. Drugie ogrodzenie z ostrokołów ciągnęło się wokół całego pagórka, 

strzeżone dniem i nocą przez ogromne psy wilczury.
Do grodziska przylegały z jednej strony olbrzymie podmokłe trzęsawiska, wśród których 

płonęły w mgliste noce jesienne błędne ogniki. Z drugiej zaś strony ciągnęły się bezgranicz-
ne lasy, w których żyły żubry, łosie, niedźwiedzie, dzikie konie, jelenie,  sarny i moc wilków. 
W dziuplach spróchniałych dębów i sosen mieszkały pracowite pszczółki, na których słod-
ki plon złocisty – pachnący miód – czyhał tak samo człowiek, jak i niedźwiedź.

W tym warownym grodzie mieszkał dzielny wódz Prusów Dobrzyń z żoną Ałną i có-
reczką Lalką. Sława tego nieustraszonego rycerza sięgała daleko i szeroko aż na Litwę i Ma-
zowsze. Okoliczny lud zaś kochał go bardzo, bo był sprawiedliwy i miłosierny, a w razie 
wojny czy napadów obcych plemion garnął wszystkich do siebie, zapewniając im obronę, 
schronienie i wyżywienie.

Najwięcej kochała go Ałna i najchętniej byłaby mu wszędzie towarzyszyła, nawet na wy-
prawy wojenne i na łowy, gdyby na to zezwolił. Wyjątkowo pozwalał towarzyszyć jej na 
łowy w najbliższe okolice. Jechała wtedy Ałna na białym jak śnieg koniu, który pod nikim 
tak zgrabnie i lekko nie chodził jak pod nią. Kilka razy do roku urządzał Dobrzyń łowy dla 
okolicznych rycerzy. Przyjeżdżali wtedy do grodu strojni i weseli aż znad Narwi, Niemna 
i Wisły, napełniając ściany grodu wesołym gwarem i śpiewem. Wieczorami odbywały się 
w grodzie wspaniałe uczty, a kiedy goście po kilku tygodniach wyjeżdżali, obdarowywano 
ich sowicie skórami niedźwiedzi i lisów, spinkami, łańcuchami i pierścieniami zrobionymi 
z błyszczącego metalu, podobnego do złota oraz naczyniami z wypalonej gliny o pięknych 
szlachetnych formach i sznurowych ornamentach pełnych pachnącego miodu.

Po wyjeździe gości cisza zalegała gród, ale była to cisza błoga i kojąca, bo wśród ludzi 
mieszkały miłość i szczęście. To szczęście było słońcem, które ogrzewało i świeciło nawet 
wtedy, gdy w zimowe mroźne noce wyły przeraźliwie wilki po lasach i lód pękał z hukiem 
na jeziorach.

W takie zimowe wieczory palił się ogień na kominie, podsycany łuczywem, w świetle 
tego ognia kobiety przędły len lub wełnę, mężczyźni zaś strugali łyżki drewniane, toczyli 
gliniane naczynia, obracali żarna lub przyrządzali łuki i szyli ze skór futra.

Wśród dziewcząt siedziała Ałna i też przędła. Miała na sobie szaty bielone na rosie, a na 
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złotych włosach opaskę wysadzaną bursztynami; włosy jej sięgały stóp, tworząc połyskują-
cy złoty płaszcz jakiego żadna królowa, choćby najbogatsza, nie posiadała.

Przy pracy opowiadano sobie różne przygody, śpiewano piosenki o miłości, łowach i wo-
jence. Nieraz też i przygodny wajdelota nastroił lirę i śpiewał długie ballady, czasem tak 
smutne i ponure, a zarazem rzewne, że dziewkom aż łzy kapały na zgrzebne fartuchy. 

W  tym samym czasie mieszkała w  gęstym, niedostępnym lesie, w  chacie drewnianej, 
stara, brzydka czarownica. Była ona tak przewrotna i  złośliwa, że tylko przemyśliwała, 
jakby wyrządzić komuś krzywdę lub szkodę. Widząc szczęśliwe życie w grodzie, zgrzytała 
zębami i ciągle mamrotała jakieś przekleństwa, które jednak traciły swą siłę, bo przeciw-
stawiono im moc dobra. Czarownica ta miała syna Dietricha, którego bardzo kochała. Syn 
był jeszcze gorszy od matki. Napadał on często na kupców jadących z dalekiego Rzymu czy 
Aten albo Egiptu po złoto Bałtyku, ograbiał ich, a nawet zabijał. Zdobyte pieniądze trwonił 
potem w przydrożnych karczmach, a gdy się wyczerpały, wracał do zbrodniczego życia, 
wypatrując nowej ofi ary.

Pewnego dnia, siedząc w przydrożnych krzakach jałowca, zobaczył piękną Ałnę, jadącą 
na białym koniu, w powłóczystej białej szacie i z bursztynową przepaską we włosach. Za-
chodzące słońce stworzyło dla jej cudownej postaci tak wspaniałą aureolę, że Dietrich nie 
mógł oderwać od niej zachwyconych oczu. Kiedy przyszedł do domu, postać Ałny stała mu 
zawsze przed oczyma, ciągle o niej tylko myślał i patrzył na wzgórze, gdzie znajdowało się 
grodzisko. Zrozumiała czarownica, że syn jej jest w pięknej pani zakochany i pewnego dnia 
dodała mu do napoju pewnych kropli, które sprawiły, że wyznał jej całą prawdę.

– Ha – myśli czarownica – teraz ich mam. Najpierw trzeba zgładzić Dobrzyna, a Ałna, 
zostawszy samą, rada będzie, gdy się z nią Dietrich ożeni. Wtedy on będzie panem grodu, 
a ja będę rządziła nim i Ałną, i wszystkimi. Ale najpierw trzeba sprawić, żeby serce Ałny 
odwróciło się od Dobrzyna, a zwróciło do Dietricha.

Od tego dnia przemyśliwała ciągle, jakim sposobem dojść do celu i wreszcie znalazła. 
Kazała ona Dietrichowi nałapać w strumieniu pełen kosz pstrągów i sama je zaniosła do 
grodu. Na piersiach zaś ukryła woreczek z ziołami, które dała w sekrecie starej kucharce, 
prosząc ją, by ugotowała z nich dla Ałny cudowny trunek, który według jej słów zapewnia 
wieczną młodość i piękność. Ałna wypiwszy trunek, jeszcze więcej kochała swego męża 
i ani na krok go nie odstępowała. Siadali oboje na wzgórzu lub w izbie i gwarzyli wesoło, 
tuląc do siebie małą złotowłosą Lalkę. Czarownica widząc przeciwny skutek, jaki wywarł 
napój, nie posiadała się ze złości. Coraz groźniejsze przekleństwa rzucała na gród, ale od-
bijały się one jak groch o palisadowe ogrodzenie, nie wyrządzając nikomu szkody. Tym-
czasem nastała znowu zima, a z nią czas na łowy. Do grodu zjechało dużo rycerzy, którzy 
pewnego mroźnego poranka wyruszyli do lasów. Na przedzie jechał na białym koniu Ałny 
strojnie ubrany Dobrzyń. W tym dniu upolowano kilka niedźwiedzi, łosi i dużo drobnej 
zwierzyny. Wesołymi okrzykami i  trąbieniem na rogach dano wieczorem znak, że łowy 
się skończyły, że wszyscy wracają do grodu, i że trzeba szykować biesiadę. Już byli blisko 
wzgórza, gdy nagle zaświszczała strzała i ugodziła Dobrzyna w ramię. Krzyknął z bólu, ale 
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szybko wyrwał strzałę i rzucił na ziemię, jadąc spokojnie dalej. W krzakach leszczyny coś 
zatrzepotało, odezwał się przeraźliwy chichot czarownicy i  jej syna, którzy wiedzieli, że 
strzała była zatruta.

W  grodzie tymczasem czyniono ostatnie przygotowania do wieczerzy. Na ogromnych 
rożnach piekły się na dziedzińcu całe dziki, łosie i  jelenie. Dziewczęta krzątały się koło 
stołów, ustawiając dzieże pełne mleka, miodu i okrągłe bochny świeżego chleba. Na dźwięk 
rogów wybiegła Ałna przed bramę, trzymając na ręku Lalkę i tu oczekiwała ukochanego 
męża oraz gości. Zimowy zmierzch już zapadał na dobre, więc też nie zauważyła, że twarz 
jego była śmiertelnie blada, a ciemnorubinowe krople krwi spływały z rękawa na bieluśki 
śnieg.

Dobrzyń, zauważywszy żonę popędził szybko naprzód, lecz zeskoczywszy z  konia za-
chwiał się nagle i padł w jej objęcia bez życia.

Smutek Ałny po stracie ukochanego męża był bezgraniczny. Codziennie przesiadywała 
na tym miejscu, gdzie ugodziła go śmiertelna strzała i  gdzie go pochowano. Siedząc na 
wzgórzu, płakała tak rzewnymi łzami i tak długo, aż się cała we łzach rozpłynęła. Z krysz-
tałowych łez Ałny powstała strużka, która powoli spłynęła w dół, a stąd coraz dalej i dalej. 
Wkrótce natrafi ła na parów, po obu stronach którego siedziały dziewczęta Ałny i też gorz-
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ko płakały. Ich to łzy zasiliły w dziwny sposób strużkę, tak że stawała się coraz dłuższa, 
aż powstał z niej strumyk, a potem rzeczułka. O smutku Ałny dowiedziały się strumienie 
i źródła, i przybiegły z obu stron, żeby ją pocieszyć. Jeziorom zaniosły nowinę czaple, nurki 
i dzikie łabędzie, a kiedy Ałna pobiegła do Kiernoza i Łańskiego, wzięły ją te jeziora litości-
wie w objęcia, dodały dużo wody i wskazały dalszą drogę do wioski zwanej Olsztyn, leżącej 
w  dolinie. Podobała się Ałnie wioska, więc otoczyła ją modrym ramieniem i  popłynęła 
dalej, przez łąki i lasy. Aż tu w lesie przybiegła do niej wesoła Struga Wadąska i wlała do 
niej tyle świeżej wody, że stała się ogromną rzeką. Objęły się obie siostrzyce ramionami 
i razem pobiegły dalej i dalej, i coraz dalej na północ, aż połączyły się z Pregołą. Tylko od 
czasu do czasu Ałna wykręcała główkę i modrymi oczyma patrzała poza siebie, czy gdzieś 
nie zobaczy Dobrzyna albo Lalki.

Tak powstała rzeka, którą nazywano na początku Ałną – lud na nią mówił Łania, w końcu 
nazywano Łyną.

Na wzgórzu, gdzie kiedyś stał gród, pobudowano kościół i wioskę, którą nazwano Łanią 
albo Łyną. Sąsiednią wieś nazwano Dobrzyń. Była ponoć i wioska Lalka, ale ta już dawno 
zaginęła, została tylko wyspa w Łańskim jeziorze, która do dziś nazywa się Lalka.

Łyna zaś toczy od niepamiętnych czasów swe wody, przepasując atłasową wstęgą zieloną 
suknię Warmii.

Kto zaś w letni cichy wieczór pochyli się nad Łyną, natęży słuch i serce, usłyszy ciche łka-
nie Ałny, opłakującej wiecznie swego ukochanego Dobrzyna.


