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Maria Zientara-Malewska

Kamienna Pani z Brąswałdu

Po prawej stronie drogi wiodącej z  Brąswałdu do Bukwałdu znajduje się wzgórze, na 
którym ponoć dawno temu wznosił się wspaniały zamek warowny. Otaczały go zewsząd 
bezkresne lasy, gdzie szumiały odwieczną pieśnią olbrzymie buki i dęby oraz żyły dzikie 
zwierzęta. Zamku strzegły trzy jeziora: Mosąg, Żelazek oraz Święte, zwane później Księ-
żowskim, ale to jezioro już dawno zarosło i dziś sterczą tam tylko kępy trawy.

Na zamku tym mieszkała wdowa po jednym z przywódców plemienia Prusów, który wy-
ruszył na wojnę przeciw Litwinom i wszelki słuch o nim przepadł. Mówiono, że poległ 
w bitwie koło Świętolipki, gdyż znaleziono tam tarczę z jego herbem.

Strapiona żona długie lata czekała na powrót męża. Z początku płakała dniem i nocą, aż 
wypłakała wszystkie łzy, tak że serce jej stało się jakby kamienne. Lud okoliczny nazywał ją 
odtąd Kamienną Panią. Nie miała ona litości ani nad biednymi, ani nad zwierzętami, nie 
obchodziły ją łzy ni cierpienia. Dbała tylko o własne wygody i dobrobyt.

Ów rycerz pruski dostał się tymczasem do niewoli Litwinów, a po latach przy pomocy 
pewnego wajdeloty udało mu się zbiec z niewoli. Długo wędrował i błądził wśród lasów 
i moczarów, gdzie żywił się jagodami, grzybami, miodem leśnych pszczół i ubitą zwierzyną, 
aż doszedł wreszcie do swego zamku. Ale tak był zbiedzony i obdarty, że nikt go nie poznał. 
Stojąc u wrót, poprosił o posłuchanie u pani, mówiąc, że przynosi wiadomość o jej mężu. 

Po długim czekaniu zaprowadzono wędrownika do komnaty, gdzie na rzeźbionym krze-
śle siedziała pani zamku, w szatach szytych złotem. Ledwie skinieniem głowy odpowiedzia-
ła na głęboki ukłon przybyłego.

 – Przynoszę wam, miłościwa pani, wiadomość o  mężu – odezwał się ochrypłym od 
wzruszenia głosem.

 – Mówcie! Tylko żebyście się nie ważyli kłamać, bo każę was zrzucić do ciemnicy! – od-
powiedziała wyniośle Kamienna Pani.

Wędrowiec opowiedział jej, stojąc w kącie komnaty, swoje koleje i przygody: bój, uciecz-
kę, długą wędrówkę, trudy, męki i głód, ale nie powiedział jej jednego, że to on właśnie jest 
jej mężem. Podał się za jego sługę. Prosił tylko, by pozwoliła mu zostać na zamku i czynić 
wszelkie, chociażby najniższe posługi.

Służył więc pan zamku jako najemny sługa długie lata, nie poznany przez nikogo. Tylko 
stara piastunka, która go wychowywała, patrzyła często w  oblicze pokornego sługi, aż 
wreszcie go rozpoznała. Tajemnicę zachowała jednak w sercu, czekając na okazję, by prze-
konać się, czy to na pewno on.
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Pewnego dnia przechodząc przez dziedziniec, gdzie rycerz rąbał drzewo, przystanęła 
opodal i szeptem wymówiła jego imię. Rycerz drgnął, jakby go kto batem uderzył, a zoba-
czywszy dobre oczy piastunki, pełne łez i wzruszenia, położył palec na ustach, dając znak, 
żeby milczała.

Wieczorem poszedł do izdebki staruszki i tu, po serdecznym przywitaniu, opowiedział 
jej, jak to w niewoli uczynił ślub, że jeśli odzyska wolność, będzie służył tak długo swej 
żonie, póki go sama nie pozna.

Odtąd często widywał się z piastunką, opowiadał o swoich przeżyciach, a czasem śpiewał 
piosenki w nieznanym jej języku litewskim.

Tak minęło kilka zim i wiosen. Pani ani spojrzała na sługę, który nieraz siodłał jej konia 
lub trzymał strzemię, kiedy wyjeżdżała na polowanie lub w odwiedziny do okolicznych 
rycerzy.
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Pewnej zimy pani ciężko zachorowała, a piastunka obawiając się, że umrze, wyjawiła jej 
tajemnicę. Omyliła się jednak srodze. Do kamiennego serca pani zapukała nie miłość, ale 
obawa, że mąż upomni się o swoje prawa, że będzie panem zamku, a ona utraci swą władzę.

Kiedy wróciła do zdrowia, kazała potajemnie wtrącić męża do ciemnego lochu. Piastunka 
na tę wiadomość ledwie sobie oczu nie wypłakała. Nieustannie krążyła wokół zamku, ale 
nie mogła się dowiedzieć, gdzie nieszczęsny pan się znajduje. Aż pewnego razu, gdy zbie-
rała zioła na zboczu wzgórza, usłyszała jęk i wołanie o pomoc. Przystanęła, rozejrzała się 
uważnie, aż zobaczyła nad ziemią małe zakratowane okienko, przez które dojrzała więźnia 
przykutego do ściany.

Od tej pory codziennie podawała mu przez kraty pożywienie, a co ważniejsze, szeptała 
słowa pociechy i zachęty. Pomoc tę jednak pani wykryła i postanowiła otruć męża właśnie 
za pośrednictwem piastunki. Upiekła gryczany placek i sama zaniosła do jej izdebki wie-
dząc, że kobieta placka nie zje, lecz zaniesie więźniowi. Piastunka rzeczywiście ucieszyła się 
bardzo i położyła placek na stole, szykując się do wyjścia. Tymczasem kotek skoczył na stół 
i zjadł odrobinę placka. Ledwie go zgoniła ze stołu, kotek upadł na ziemię nieżywy. Zrozu-
miała piastunka intencje pani, zakopała resztę placka w ogrodzie, a potem usiadła i zaczęła 
gorzko płakać.

Kamienna Pani weszła po chwili do izdebki staruszki, chcąc się przekonać, co stało się 
z plackiem. Zastawszy ją płaczącą, zapłonęła taką nienawiścią i gniewem, że skoczyła do 
niej chcąc ją udusić. Wtedy piastunka pełna gniewu krzyknęła:

 – Przeklęta kobieto! Bodajbyś się zamieniła w żmiję i pokutowała tak długo, aż cię nazwą 
Bożym stworzeniem!

W  tej chwili pani zamieniła się rzeczywiście w  żmiję, wypełzła z  zamku i  zwinęła się 
w kłębek na miedzy, obok ścieżki wiodącej do Wopów, gdzie stał olbrzymi krzak dzikiej 
róży.

Wtedy piastunka uwolniła rycerza, który żył i panował na zamku jeszcze długie lata.
Na miedzy zaś widywano od tego czasu olbrzymią żmiję. Każdy omijał to miejsce z da-

leka. Jedynie chłopcy rzucali w żmiję kamieniami, a kiedy podnosiła łeb sycząc ze złości, 
uciekali co tchu, tylko im bose nogi migały. 

Pewnego dnia przechodził tamtędy pielgrzym i widząc igraszki chłopców, rzekł:
 – Nie rzucajcie, chłopcy, w żmiję kamieniami, bo i ona jest Bożym stworzeniem!
Nagle żmija przemieniła się w piękną panią, a po chwili w pochyłą staruszkę. Dała piel-

grzymowi złotą ostrogę, którą kazała pokazać na zamku i powiedzieć, że prosi wszystkich 
o przebaczenie.

Kiedy po latach kopano żwir do budowy kościoła w  Brąswałdzie, znaleziono tę złotą 
ostrogę.

Żmii na miedzy już nikt nigdy nie zobaczył. Natomiast co roku rozkwitał tam krzak dzi-
kiej róży i napełniając powietrze słodką wonią, przypominał ludziom legendę o Kamiennej 
Pani. 


