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Maria Zientara-Malewska

Zaklęty zamek 
pod Bukwałdem

Łyna, opuściwszy urocze Kajny, wije się krętą wstęgą i w drodze do Dobrego Miasta prze-
pływa zupełnie bliziutko wzgórza zwanego Górą Zamkową, sycąc obfi cie wodą podmokłe 
torfi aste łąki otaczające wzgórze z dwóch stron.

Na wzgórzu tym znajduje się kaplica, a obok stoi najsławniejszy dąb na Warmii, zwany 
dębem Napoleona. Podobno Napoleon kierował stąd bitwą pod Kajnami i Brąswałdem. 
Dąb ten jest olbrzymi i bardzo stary. Może pamięta czasy św. Wojciecha, Grunwaldu albo 
Kopernika? Kto wie? Lud zaś twierdzi, że na pewno liczy sobie tysiąc lat. W jego wypróch-
niałym wnętrzu może pomieścić się siedem osób. Nie brak tam nawet małego otworu – 
okienka od wschodu.

Otóż na wzgórzu tym znajdował się w zamierzchłych czasach warowny zamek rycerza 
Borka, wodza pogańskich Prusów. Obok zamczyska rozciągał się święty gaj, gdzie w cieniu 
olbrzymich dębów, lip i klonów stały drewniane posążki bożków: Potrympa, Perkuna i Pi-
kola oraz sterczał wysoki kamień ofi arny, na którym składano bożkom żywe ofi ary – nieraz 
jeńców wojennych i dzieci.

Świętego gaju pogańskiego strzegła kapłanka Wreda, która podsycała święty płomień ży-
wicznym drzewem i gałązkami jałowca. Ubrana w białe powłóczyste szaty, co dzień wkła-
dała na złote włosy świeży wianek z gałązek barwinku lub macierzanki.

Borko zakochał się w kapłance, ale przez długie lata daremnie starał się o jej względy. Bo 
Wreda, choć potajemnie kochała Borka, nie chciała porzucać bożków, by służyć człowieko-
wi, chociażby najmilszemu.

Pewnego roku w noc świętojańską jaśniało wzgórze od rozpalonych ognisk, bawiono się 
i tańczono. Dziewki zarzucały na gwiazdami haft owane wody Łyny zapalone wianki, śpie-
wając, szepcząc zaklęcia i  imię ukochanego, a potem razem z chłopakami skakały przez 
rozpalone ogniska albo trzymając się za ręce, biegły roześmianym korowodem w stronę 
lasu.

Wreda stała na wzgórzu tak zapatrzona w cudownie piękny obraz nocy, że ani spostrze-
gła, jak stanął obok niej Borko i otoczył jej kibić ramieniem, szepcząc słowa pełne miłości 
i oddania. Wtedy wzruszona podała mu obie ręce i tak weszli do świętego gaju, a potem 
do grodu. Wkrótce przybył do nich pielgrzym, który opowiadał im o Bogu chrześcijan, 
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ochrzcił wszystkich wodą Łyny i  pobłogosławił. Na szczycie baszty zamkowej zatknięto 
uroczyście krzyż.

Dopóki żyli Borko i Wreda, działo się okolicznym ludziom dobrze. 
Ale po ich śmierci panowały na zamku trzy córki, które były bar-
dzo piękne, lecz złe i tak chciwe, że biednych ludzi pukających 
do wrót grodu i  proszących o  kawałek chleba szczuły 
psami, a gdy szybko nie odchodzili, kazały ich rzu-
cać do lochów zamkowych, gdzie ginęli śmiercią 
głodową.

Niedaleko zamku mieszkała wraz z synem 
w drewnianej chatce uboga wdowa, która 
zarabiała na chleb przędzeniem i tkaniem. 
Pomagała też ludziom w różnych dolegli-
wościach, ponieważ znała się na ziołach. 
Syn chętnie wyręczał matkę w zbieraniu 
korzonków waleriany, krwawnika i  dziu-
rawca, rumianku i mięty, aż pewnego dnia, 
gdy wracał do domu, spotkał jedną z córek 
Borka. Ujrzawszy zioła, kazała mu je zanieść 
do grodu. Tam uwięziono chłopca i wrzuco-
no do lochu za kradzież.

Gdy biedna matka dowiedziała się o  tym, 
czym prędzej pobiegła do grodu, a  upadłszy 
przed nielitościwymi córkami Borka na kolana, 
tak gorąco prosiła o zwolnienie syna, że wszystkim łzy spływały 
z oczu. Tylko dziedziczki siedziały posępne i nieczułe na prośby 
matki. Wreszcie gdy żadne błagania nie wzruszyły ich serc, kobieta 
chciała sama pójść do lochu, byleby syn był wolny. Ale i na to się nie 
zgodziły. Zrozpaczona, odeszła, płacząc i wyrzekając. Zatrzymała się 
na zakręcie drogi – tam gdzie dziś stoi drewniany krzyż – podnio-
sła obie ręce do góry i krzyknęła potężnym głosem:

 – Bądźcie przeklęte! Przeklęte! Przeklęte! 
I  nagle pojawiła się na niebie czarna chmura, błyskawi-

ce jak ogniste oszczepy uderzyły jedna po drugiej w ściany 
grodu, rozszalał się wicher, ziemia zadrżała i  wśród huku 
i łomotu pochłonęła zamek. Tylko syn wdowy uratował się 
w cudowny sposób, bo ściany się nagle rozstą-
piły i wyszedł od strony Łyny cały i  zdrów. 
Ocaleli też ci, co nad niedolą matki płakali.

Trzy złe dziedziczki zamczyska pokutują 
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na wzgórzu i będą musiały pokutować tysiąc lat. Pasterze, którzy pasą 
konie na łąkach, widzieli nieraz, jak błąkają się płacząc nad brze-

gami Łyny, w sukniach z  lekkiej mgły i  jak w jesienne noce 
skaczą po moczarach w postaci ogników. Nieraz też słyszeli 

wabiące głosy: „Pójdź! Pójdź!”, ale wiedzieli, że biada temu, 
kto by usłuchał ich wołania. Raz tylko pasterz jeden po-
szedł za ich głosem. I nazajutrz znaleziono jego ciało 
na brzegu Łyny, opodal wygasłego ogniska.

Pewnego dnia orał parobek pole niedaleko wzgó-
rza. Woły szły równo, wiosenny dzień był pogodny, 
więc chłopak tylko pogwizdywał, orząc jedną skibę 

po drugiej. Nagle woły stanęły i nie chciały pójść 
ani kroku dalej. Nie pomogły nawoływania, krzy-
ki, nawet bat nie skutkował. Woły jak stanęły, tak 
stały. Wreszcie parobek wykrzyknął w gniewie: 
„Przeklęte woły!”. I  w  tej chwili woły ruszyły 

z miejsca, a parobek ujrzał głęboki otwór, w któ-
rym stał olbrzymi kocioł pełen złotych pieniędzy. 
Kiedy schylił się, by go wyciągnąć, kocioł zaczął 

staczać się coraz głębiej i głębiej, tylko złoto brzę-
czało, a  jakiś przeraźliwy głos powtarzał jak echo: 

„Przeklęte! Przeklęte! Przeklęte!”...
Na wzgórzu szumi tysiącletni dąb i opowiada tę legen-
dę, a wtórują mu pluskiem wody Łyny, która modrymi 
oczami patrzyła na gród, jego rozkwit i zagładę. Tro-
chę dalej, za Kajnami rośnie las zwany Borek, a w nim 

mnóstwo żmij. Starzy ludzie mówią, że to potomkowie 
córek Borka pokutują tu jako żmije.


