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Maria Zientara-Malewska

Legenda o złotym koniu 
w Klewkach

Wiatrak na górce macha rytmicznie wielkimi ramionami skrzydeł i  skrzypi 
jak stare spróchniałe wrota. Wiatr to zrywa się, to przykucnie w krzakach, 
a  wiatrak wciąż zakreśla zębate koło po szafi rowym niebie i  postękując, 

miele zboże na mąkę. Daleko biegnie wzrok z pagórka na piękną ziemię warmińską. Tu 
blisko modrzy się jezioro Klebarskie. Jak na dłoni widać wioskę Klebark ze spiczastą wieżą 
kościelną. A po drugiej stronie wiatraka zielenieje kępa wspaniałych drzew, z których wy-
gląda biały pałacyk klewkowski, a za nim zaś roztacza swoje wody jezioro.

Wioska Klewki, z drewnianym kościółkiem w środku, odpoczywa w południowym słoń-
cu. Na miedzy opodal wiatraka siedzą dwie kobiety. Starsza z nich, pochyła, o białych jak 
mleko włosach i niebieskich dobrych oczach, zawiązała mocniej wełnianą chustkę na gło-
wie, otuliła bose nogi w sztrukowaną spódnicę, wygładziła tkany fartuch i podumawszy 
chwilkę, taką opowiedziała mi legendę:

– Tu, gdzie ten wiatrak stoi, sterczał kiedyś z ziemi olbrzymi kamień. Ludzie tam różnie 
gadali o tym kamieniu. Jedni mówili, że pod nim zakopany jest skarb, którego strzegą złe 
duchy, drudzy gadali, że widzieli, jak tam płonęły pieniądze, ale nikt nie ośmielił się tam 
pójść, zwłaszcza nocą, bo mówiono, że w tym miejscu okropnie coś straszy. Nieraz słyszano 
jęki, przeraźliwy chichot i różne wrzaski. Wtedy to ludzie chowali się w najdalszy kąt chaty 
i nie śmieli wyjrzeć na dwór.

Pewnego dnia przybył do pana klewkowskiego jakiś ubogi podróżny, prosząc o jałmużnę 
i nocleg. Podróżny znał różne zaklęcia i  tajemnice, ale właściciel Klewek o tym nie wie-
dział, a że był to człowiek skąpy i niemiłosierny, wygnał on zmęczonego biedaka w ciemną 
wietrzną noc i jeszcze go poszczuł psami. Podróżny poszedł więc dalej, w kierunku domku 
rybaka, który stał nad jeziorem Klebarskim. Kiedy zajrzał przez okno do izby, ujrzał na stole 
bochen chleba, rybaka, jego żonę i dwanaścioro dzieci siedzących wiankiem wokół stołu, 
oczekujących na chleb. Rybak zobaczył pielgrzyma, zawołał go do izby i rzekł: „Gdzie się 
naje czternaścioro ludzi, tam i dla piętnastego starczy”. Posłali mu potem najlepsze łóżko, 
sami zaś legli na słomie pod piecem. Zanim następnego dnia pielgrzym opuścił gościnne 
progi chaty rybackiej, powierzył rybakowi tajemnicę, kazał mu kopać na wzgórzu, pod 
klonem z jemiołą, gdzie leży wielki, złoty koń i kupa złotych pieniędzy. Konia i pieniądze 
może zabrać, ale tego, co jest na koniu, nie wolno mu ruszać.
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Ponieważ rybak był człowiekiem uczciwym, poszedł do pana klewkowskiego, do którego 
należało wzgórze i opowiedział mu wszystko, co od pielgrzyma usłyszał. Klewkowskiemu 
aż oczy zabłysły od radości i żądzy bogactwa. Nie namyślając się długo, zebrał ludzi ze wsi 
i zaczęli kopać. Tylko rybaka nie zaprosił do kopania, bo sądził, że ten będzie chciał więcej 
niż inni. Kopią tedy jeden dzień, drugi i trzeci, wykopali głęboki dół, a tu skarbu jak nie 
widać, tak nie widać. Oho, bo kopali w złym miejscu, pod kamieniem. Wreszcie pan posłał 
po rybaka, który przyszedł i wykopał olbrzymi klon z jemiołą, a kiedy wyrzucono z ziemi 
pień, zobaczył wielkiego konia ze szczerego złota, pod nim zaś i obok niego stosy złotych 
pieniędzy. Skoczyli chłopy do dołu i nuż napełniać złotem czapki, kieszenie, a nawet buty.

Pan zaś stał z początku jakby olśniony. Zobaczył on cudowną rzecz. Na złotym koniu 
leżało siodło usiane brylantami wielkości włoskiego orzecha. Ryknął z uciechy, skoczył do 

dołu, odepchnął chłopów, sięgnął po brylantowe siodło. Nagle błysnęło, zagrzmiało, zie-
mia się zatrzęsła, a olbrzymi kamień stoczył się do dołu i przykrył cały skarb. Na szczę-

ście ludzie zdążyli wyskoczyć z dołu, ciesząc się, że uratowali pełne czapki i kieszenie 
złota. Wtem zobaczyli, że pieniądze zmieniły się w  wióry. Wysypali je na ziemi 
i klnąc na czym świat stoi, poszli do domu.

Następnego dnia stara matka rybaka poszła na wzgórze po chrust. Rosły tam 
bowiem w  owe czasy rozłożyste choiny, wielkie kadyki, lipy i  klony. Zbierając 
chrust, natrafi ła na kupkę wiórów, które zebrała w fartuch i zaniosła do domu. 

Jakież było jej zdziwienie, kiedy otworzyła w  domu 
fartuch i zobaczyła, że pełno w nim jest złota. 

Rybak potem kupił sobie jezioro Klewkow-
skie i to wzgórze, na którym pobudował 

wiatrak. Kopano też później nieraz na 
tym miejscu i szukano złotego konia, 
ale nie znaleziono nic. Kiedy budo-
wano kościół w  Klewkach, chcia-
no odkopać kamień i  zużyć go do 
fundamentów kościelnych, ale ka-

mień był tak głęboko w ziemi, że go 
nie znaleziono. Od tego czasu już na 

wzgórzu nie straszyło i do dziś dnia nie 
straszy.


