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Maryna Okęcka-Bromkowa 

Baśń ze Stękin

Józefi na Kriks ze Stękin powiada, że historia ta najprawdziwszą jest, a działa się bardzo dawno 
temu, tak dawno, że ledwie co najstarsi ludzie na Warmii opowiadać o niej potrafi ą. 

Wówczas, przed wielu laty ludzie wśród puszcz gęstych rzadko tu siedzieli, z trudem w cięż-
kiej pracy ziemię lasom wydzierając. W tamtych to odległych czasach w puszczy nad jeziorem Isąg 
mieszkał Jan Smolarz z rodziną. Żonę dorodną jeszcze miał i trzech synów. Dwóch rosłych i uda-
łych na schwał, a trzeci za głupiego był uważany i głupim też go zwano. Bo i jak za mądrego go mieli 
uważać, gdy co zrobił, to ino śmiech a litość budziło! W pole jak orać poszedł, to razem z wołem 
się zaprzągł, by – jak mówił – bydlątka nie zmęczyć. Podpłomyki, gdy matka mu w pole wyniosła, 
wronom i ptactwu rozsypywał, a zimą to nawet i siano ukradkiem z sąsieka do lasu wynosił, bo – 
powiadał – sarny  od lutego mrozu z głodu się słaniają. Ot, głupek, i tyle!

Aż ci jednego wieczoru, gdy nad wspólną michą jadła siedzieli, stary Smolarz tak się odezwał do 
synów:

 – Synkowie mili, nieszczęście albo urok. Tfu... nieszczęście spadło na nas łońskiego roku. Chyba 
bez tego naszego Maćka głupaka. Bo co na pole wyjdę, to stratowaną pszenicę widzę. Juści z niej nic 
nie będzie, jak nie upilnujemy. Widać licho nocami depce i tratuje.

Maciek podrapał się w głowę:
 – Chcecie, to słuchajcie, panie ojcze, chcecie, to nie słuchajcie. Ale to wam powiadam, com już 

w jedną noc widział trzy zaczarowane konie po polu biegające.
 – Co też powiadasz! – ojciec na to. – Zaczarowane? W twoim głupim łbie ci konie biegają i tyle.
Starszy brat Jasiek zaśmiał się na cały głos. Ale Maciek z uporem powtarzał swoje:
 – Na polu, ojciec, widziałem. Jeden koń caluśki ze srebra był. Srebrną grzywę miał i  srebrne 

podkowy. Drugi caluśki był ze złota. Złote oczy miał, złotą grzywę i złote podkowy. A trzeci koń 
diamentowy caluśki. I ten był najpiękniejszy. Aże skry z niego szły. Tego żeby tak do stajni swojej 
wprowadzić!

Jasiek spojrzał na Maćka i z wahaniem rzekł:
 – Tak prawdziwie głuptak opowiada, że może to i prawda... Podkowy to rychtycznie widziałem.
Ojciec otarł wąsiska z polewki, wstał i po izbie zaczął chodzić.
 – Aleć zaraz żeby diamentowe, złote... Wiary nie dam. No cóż, synkowie mili, konie to czy biesy... 

tfu... a uchwycić je trzeba. Dziś ty, Marcinie, na noc pójdziesz. Jadła ci matka przygotuje. Na polu 
się zasadzisz, a konie te złapiesz.

Tedy, jak noc zapadła, poszedł najstarszy syn Marcin na pszeniczne pole wartować. Matka mu 
węzełek z jadłem naszykowała, a i ciepłą opończę dała, coby nie zmarzł. No, jo. Idzie tedy Marcin 
przez bór, żeby do halizny dojść, gdzie pszenica zasiana była. Aż na rozstajnych drogach dziadka 
starego spotkał, który do niego w takie odezwał się słowa:
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 – Wsparcia mi, synku, trzeba. Głodnym i zimno okrutne mnie trzęsie. Daj mi krzynkę jadła.
Marcin spojrzał spode łba na staruszka i warknął:
 – A wam co do mego jadła? Widzicie go! Na noc na służbę idę, tedy głodny siedzieć nie będę. Do 

chałupy idźcie, będzie ze dwie staje, może tam wam matka coś rzuci z garnka.
 – Kiedy siły iść nie mam...
 – Co też powiadacie! Cały świat pewnieście zeszli, toć ten kawałek drogi jak nic przejdziecie.
Nim jednak Marcin skończył te słowa, staruszek znikł. I ścieżka, którędy na pszeniczne pole miał 

iść, także znikła.
Kiedy ze świtaniem zmarznięty Marcin do izby wszedł, matka ręce załamała:
 – A cóż się z tobą nieboraku, działo? Toć sinyś jak nie przymierzając woda w jeziorze!
 – Nie pomstuj po próżnicy, kobieto – mruknął ojciec – ino mu jadła gorącego daj, a ty gadaj, jak 

i co – zwrócił się do syna.
Marcin wcisnął się pod piec.
 – A bo to wiecie, ojcze, jakem na krzyżówkę w lesie przyszedł, to taki tam staruch o jadło mnie 

prosił. Nim do węzełka zajrzałem, drogę jakby kłobuk ogonem zamiótł. Do rana się po boru tłu-
kłem i nijak do pszenicznego pola nie mogłem trafi ć. Dopiero jak świtać poczęło, tom je znalazł. 
Caluśkie tak stratowane, że płakać się chce. Chyba głupi Maciek rację ma, że to jakoweś konie po 
nim biegają. Kopyta rychtycznie w ziemi widać.

Zasępił się stary ojciec, ale pod wieczór do średniego syna powiada:
 – Zbieraj się, synu! Na pszeniczne pole wartować pójdziesz. Cobyś mi aby te konie do stajni przy-

wiódł. Matka ci jadła na caluchną noc da, a i opończę ciepłą.
Jasiek ino się przeciągnął na ojcowskie słowa, bo mu się okrutnie spod ciepłego pieca ruszać nie 

chciało, jako że leń był niezgorszy i tlo ino do jedzenia prędki. Ale jak zobaczył, co mu matka potęż-
ny węzeł jadła naszykowała, to i z ławy się poderwał a w bór poszedł. Ale węzeł z jadłem okrutnie 
mu ciążył, tak tedy do kryjówki doszedłszy, pod chojakiem zasiadł i do jedzenia się zabrał ani się 
obejrzawszy, kiedy ostatnie kawałki jadła pozostały. Już je do ust prawie niósł, gdy głos usłyszał:

 – Ostaw, synu, tę kruszynę jadła dla mnie, starego, już i sił nie mam dalej wędrować...
A przed sobą ujrzał zgarbionego staruszka.
Jaśka aże coś we środku zatrzęsło, jako że najwięcej sobie ostatnie kęski jadła cenił, tedy do gęby 

je wpakowawszy, wykrztusił:
 – A cóż to wam, dziadku, mam dać, kiej samo jadło do gęby wpadło. Do chałupy idźcie, może 

matusia wam co i znajdzie, jeno wszystkiego nie zeżryjcie, bo ja rano głodny pewnikiem przyjdę.
Nim Jasiek przełknął ostatnie kęsy jadła, nim skończył te słowa – zniknął stary dziadek, ale znik-

nęła również i ścieżka na pszeniczne pole. Gdyby nie zimno, toby się Jasiek pod jakim wykrotem 
przespał, ale okrutna mokrość w  powietrzu wisiała i  ziąb taki, co aż go trzęsło. Złaził się przez 
caluśką noc po lesie i aże nad ranem do domu trafi ł. Matce na jego widok garnek z rąk na ziemię 
wyleciał.

 – O rety! – wrzasnęła. – Toć i chyba nieczysta jaka siła! Jakże ty, synku, wyglądasz, jakbyś z tam-
tego, tfu, na psa urok... świata wrócił! Stary Smolarz, gdy usłyszał Jaśkową opowieść o błądzeniu, 
o staruszku na krzyżówkach, o zdeptanym przez konie polu, zasępił się srodze. Do wieczora gęby 
nie otworzył, jadło ledwo łyżką dziabał, aże przy wieczerzy do najmłodszego tymi oto odezwał się 
słowy:
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 – Że z ciebie głuptak, Maćku, toć i prawda. Ale kto wie, może tobie, nieborakowi, na polu dziś 
się poszczęści. Wędruj, syneczku, na pszeniczne pole, niech ci jeno matka jadła na noc uszykuje, 
a i opończy ciepłej nie zapomnij.

Wtedy jeden przez drugiego, Marcin z Jaśkiem: że co też tam ojciec z głuptakiem zaczyna, jak im 
mądrym się nie powiodło, toć wiadomo, że i głupi nic nie zwojuje. Ale stary Smolarz walnął pięścią 
w ławę, coby ucichli, a Maćkowi w bór iść kazał.

Zebrał tedy Maciek węzełek z jadłem i poszedł w bór. Na krzyżówkach, znaczy na rozstajnych 
drogach, zobaczył starego dziadka siedzącego pod chojakiem. Podszedł do niego i powiada:

 – Czy abyście nie chorzy, co tak po nocy sami w boru siedzicie? Możeście głodni, a i zimno wam 
pewnie...

I nim staruszek słowo zdołał rzec, Maciek go własną opończą nakrył i na kolanach węzełek z ja-
dłem położył zapraszając, coby jadł.

Staruszek pokiwał głową, popatrzył i powiada:
 – A dokąd to idziesz, synku?

 – Na pszeniczne pole idę, dziadku. Pszenica nam latoś 
cudna obrodziła, tyle że jakoweś konie po niej biegają 

i tratują. Jak ich nie złapię, to jeść nie będzie co w zimie.
Staruszek ostatni kęs przełknął, gębę ręką otarł i tak 

rzekł: 
 – Ja ci dam radę na te konie. Jak przyjdziesz na 

pszeniczne pole, to będzie tam już śrebrny koń. Tak 
ty zawołaj do niego na cały głos: „Muszko, muszko, 
wleć koniczkowi w uszko...”, to ten śrebrny koń do 
ręki ci przyjdzie. Tedy uzdę do niego sobie na lewą 

rękę załóż. I stój. Bo zaraz nadleci do ciebie cudny 
złoty koń. Ty znów do niego, Maćku, zawołaj: 
„Muszko, muszko wleć koniczkowi w  uszko...”, 

to ten złoty koń do ręki ci przyjdzie. Tedy uzdę 
z niego sobie na prawą rękę załóż. I stój. Bo 
zaraz nadleci do ciebie ten najpiękniejszy 
ze wszystkich koni, ten diamentowy. Ty na 
niego skoczysz i do starej szopy w chojniaku 
wszystkie trzy zawiedziesz, a tam będziesz je 
po cichu futrować, coby nikt nie wiedział.

Głupiemu Maćkowi jeszcze czarodziej-
skie słowa starego dziadka w uszach grały, 
a patrzy – staruszka ani śladu, tlo na opoń-

czy węzełek z jadłem nie ruszonym stoi. 
Zarzucił tedy Maciek opończę na plecy, 
węzełek w  garść wziął i  ku pszenicz-

nemu polu poszedł. Tam to słowa 
tajemniczego staruszka z krzyżó-
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wek jota w jotę się sprawdziły i oto skoro świt, Maciek w starej szopie trzy najpiękniejsze konie do 
kłody przywiązał. Już i ptactwo w lesie śpiewanie poranne poczynało – a jemu nijak od tych koni 
było odejść. Głaskał srebrną, złotą i diamentową grzywę, obchodził je wkoło, do miękkuśkich chrap 
się przytulał i z onego wielkiego szczęścia aż płakać mu się chciało. W końcu jednak otrząsnął się 
z  tego jakowegoś uroku, jeszcze raz grzywy pogłaskał, kijem wrota szopy podparł i  do chałupy 
poszedł. Ledwie co na pytania matki i ojca rzekł, na piec wlazł i pod kożuch się wcisnął, coby śmie-
chów i docinków braci nie słyszeć.

Od tego dnia w chałupie powiadali, że Maćka złe w lesie opętało. Trawę w boru zbierał, na dnie 
całe z obejścia znikał i nijakiego pożytku z niego nie było, aż i starzy raz po raz już i pomstować 
zaczynali.

A jeden król miał córkę. Piękną córkę. I wybudować dla niej kazał szklaną, stromą górę, i ogłosił 
na świat tak:

 – Któren śmiałek na oną górę wjedzie, ten królewnę za żonę dostanie, bo tak zwyczajnie, to ona 
żadnego rycerza za męża przyjąć nie chce.

No jo. Ruch się zrobił, kto jeno konia miał, a serce i rękę wolne – ten pod oną szklaną górę na 
zdobycie królewny jechał. Toteż jak Smolarzowi Marcin i Jasiek obaj się wyprawili, tedy po cichu 
i głupi Maciek na srebrnego konia wskoczył – a wtedy od razu z niego się wielki rycerz zrobił. Pod 
szklaną górę przyjechał, lekuchno na nią ku zdumieniu wszystkich się dostał, królewnie się pokło-
nił, a ona, zachwycona jego śmiałością, haft owaną chusteczkę mu dała. Może by go od razu też za 
męża wzięła, ale nim słowo zdołała rzec – już go na szklanej górze nie było.

Głupi Maciek do domu cichaczem wrócił, konia w szopie ukrył i  jak gdyby nigdy nic na piec 
wlazł.

Za jakiś czas król znów światu ogłasza, że królewnę ten dostanie 
za żonę, kto jeszcze raz na szklaną górę wjedzie.

I znów kto żyw na zdobycie królewny wyruszył, 
znowu stara Smolarzowa swych synów, Marci-
na i  Jaśka, na drogę wyprawiała. Ale nada-
remnie. Jak spod szklanej góry wrócili, to 
znów opowiadali, co rycerz – na złotym 
koniu tym razem – przyjechał, na górę le-
kuchno wskoczył, pierścień od królewny do-
stał i nim ta za męża ogłosić go zdołała, zniknął 
tak szybko, jak i przybył.

Od tego czasu król już sobie rady z kró-
lewną nie mógł dać. Płakało niebożątko 
od rana do wieczora, że i ochmistrzyni 
cieniuchnych chusteczek nastarczyć 
nie mogła. Białe rączki łamała i  ża-
łosnym głosem wołała, że jak owego 
tajemniczego rycerza za męża nie do-
stanie, to w jezioro skoczy. Rad nierad, 
król znów światu ogłosił, co ten królewny 



87

mężem ostanie, kto na szklaną górę do niej na koniu po raz trzeci wjedzie. Znów konkurentów do 
królewskiej córki mrowie się znalazło, ale nikt rady nie dał na ową szklaną górę się dostać, jeno 
rycerz na diamentowym koniu. Lekuchno na górę wskoczył, królewnie się pokłonił, ale jak hełm 
przed nią zdejmował, to mu królewna chytrze pieczęć na jasnych włosach przystawiła, której ślad 
niczym zmyć się nie dał. Ledwie to się stało, rycerz ów na konia wskoczył i znikł.

Minęło dni kilka, a gońcy królewscy jeździć poczęli od dworu do wioski, od chałupy do chałupy, 
szukając na zlecenie królewskie człowieka, który by na włosach pieczęć tajemną posiadał. Bo też 
i trafi li w bór do chałupy starego Smolarza. Obejrzeli głowy wszystkich, jak należy, już i za progiem 
prawie byli, gdy słyszą, kaszle ktoś na piecu.

 – Skryty tam ktoś jest? – pytają.
 – Et tam – stary Smolarz na to. – Toć to mój Maciek, głupi on, toż i u niego na pewno nijakiej 

pieczęci nie znajdziecie.
Ale królewscy słudzy przykazanie surowe mieli, tak tedy do Maćka. A tu patrzą – na jego jaśniut-

kich jak len włosach tajemna pieczęć królewny jest.
No, cóż by to jeszcze dodać. Wiadomo. Maciek na diamentowego konia wsiadł – w rycerza się 

z miejsca przemienił, pięknego niby z bajki. Konia złotego podarował Jaśkowi, a srebrnego Marci-
nowi i tak oto wszyscy trzej przed królewny oblicze dopuszczeni byli. Ale królewna ani na Jaśka, ani 
na Marcina patrzeć nie chciała, tylko do Maćka jej się oczy śmiały.

Wesele się odbyło, miodu na nim pełno było, a Józefi na Kriks ze Stękin powiada, co tam jadła 
i piła, aż jej po brodzie ciekło, a w gębie nic nie ostało.


