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Maria Zientara-Malewska

Legenda o Świętej Lipce

Pomiędzy dwoma jeziorami, rozciągającymi się pośród aksamitnej zieleni łąk 
i borów, niby błękitne atłasowe sztandary wyszyte nocą gwiazdami, stała na skraju 
trzęsawiska stara, rozłożysta lipa. Wyrosła ona ponad inne drzewa i zdawało się, 

że zawisła jak olbrzymie zielone serce u sklepienia niebios.
Pod tą lipą mieszkały od wieków bożęta, które nazywano barstukami. Były one odmienne 

od kłobuków, które być mogły dobre i złe, zależnie od tego, jak się człowiek z nimi obcho-
dził.

Barstuki służyły ludziom i zwierzętom leśnym. Nieraz paląc latarki na skraju trzęsawi-
ska, ostrzegały wędrowca przed wejściem na podmokły grunt, gdzie siedziała jędza zwana 
„czarną śmiercią”, o mokrych, czarnych włosach i okrutnych, płomiennych oczach. Wabiła 
ona każde żyjące stworzenie i chichotała przeraźliwie, gdy topiło się w czarnym, lepkim 
błocie.

Dobre duszki wyprowadziły niejednokrotnie na drogę zbłąkanych w olbrzymich borach 
ludzi, wskazały im drogę, a gdy byli głodni, nakarmiły jagodami, malinami, pokazały, gdzie 
w strumieniu łączącym jezioro jest najczystsza woda do picia lub zimą największe ryby 
w przeręblu.

Nikt barstukom nie robił krzywdy. Nawet niedźwiedź przynosił im plastry miodu, a wie-
wiórka orzechy leszczynowe.

Tylko raz jeden barstuki okropnie się przestraszyły, gdyż rozpętała się bitwa pomiędzy 
Krzyżakami a Litwinami i od tego czasu bały się ludzi, chociaż nie przestawały im dobrze 
czynić.

Najwięcej lubiły owe chłopięta letnie wieczory, kiedy to dzikie pszczoły uwijały się praco-
wicie wśród złocistych gronek kwiecia lipowego i śpiewały im kołysanki do snu. Dookoła 
nich fruwały tęczowe ważki, barwne motyle lub koralowe biedronki, a komary utworzyły 
ruchliwe słupy i nuciły pieśń, podobną do psalmów granych na organach.

We dnie, często w cieniu lipy legli w skwarze południa pasterze i ich owieczki wdzięczne 
za cień i słodko drzemali.

Pewnego dnia pasterz, spoczywający w cieniu lipy i spożywający skromny obiad, zauwa-
żył na drodze bardzo utrudzonego wędrowca. Tknięty współczuciem zawołał, by spoczął 
obok niego. Wędrowiec odwróciwszy głowę, krzyknął nagle i pobiegł do lipy i  ze łzami 
całował jej korę. Potem wspiął się resztką sił na lipę i umieścił pośród konarów fi gurkę 
Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Potem zemdlał z wyczerpania. Pasterz ocucił go, 
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dał mu mleka i czarnego chleba z owczym serem, a gdy się posilił, opowiedział pasterzowi 
dlaczego fi gurkę zawiesił na lipie.

– Otóż – powiada – widzisz przed sobą pokutującego zbrodniarza. Nie bój się! Ja ci nic 
złego nie zrobię, przeciwnie ślubowałem Matce Boskiej, że pomogę każdemu, gdziekolwiek 
będę miał ku temu sposobność, ażeby zmyć grzech, którym skalałem duszę. W gniewie, 
który mnie nieraz napada jak huragan, zabiłem człowieka. Zdmuchnąłem życie, które mu 
dał Stwórca. Chowałem się potem długo pośród borów, ale w końcu mnie złapano i wrzu-
cono do okropnego lochu w zamku, zwanym Rastembork. Siedziałem w tym lochu, opusz-
czony od ludzi. Ale Bóg ulitował się nade mną, widząc 
mój głęboki żal i  skruchę oraz zrozumienie mojej 
wielkiej winy. Dzień i noc płakałem, przepraszając 
Boga za popełnione grzechy i przygotowywałem 
się na śmierć. Przed sądem przyznałem się do 
winy, skazano mnie na śmierć. Następnego rana 
miałem zawisnąć na szubienicy. Nadeszła ostatnia 
noc. W  ciszy słuchałem jak na rynku ustawiają 
szubienicę. Byłem sam. Tylko księżyc zajrzał przez 
szczelinę lochu, jakby wyciągał do mnie srebrne, 
długie palce.

Nagle jakaś nadziemska jasność na-
pełniła moje więzienie. Wśród zło-
tych smug słonecznych zobaczyłem 
Matkę Najświętszą z  Dzieciątkiem. 
Przemówiła do mnie serdecznie, poda-
ła mi kawałek drzewa i  nóż i  kazała wy-
rzeźbić Jej fi gurę taką, jak ją zobaczyłem. Matka 
Boska kazała fi gurkę pokazać następnego dnia 
rano sędziom, a  po uwolnieniu mnie umieścić 
ją na pierwszej lipie, jaką ujrzę po drodze. Potem 
znikła.

Oglądałem długo kawałek drzewa i nie wiedzia-
łem, jak się zabrać do roboty. Nie miałem pojęcia 
o  rzeźbieniu. Ale gdy rozpocząłem, praca szła mi 
wspaniale, jakby mi kto rękę prowadził i jakiś 
tajemniczy głos szeptał: zrób to tak, a  to 
tak!

Ledwie zabłysnął ranek, wyprowadzo-
no mnie z lochu i zaprowadzono przed sę-
dziów. Jak największy skarb niosłem ze sobą 
fi gurkę. Pokazałem ją sędziom, opowiedzia-
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łem jak ją wyrzeźbiłem i jakie mi Matka Boża dała polecenie. Sędziowie mocno się zdziwili, 
ogarnęło ich wzruszenie i mnie zwolnili. Puściłem się w drogę. Idę już trzeci dzień, bez 
jedzenia i tylko w zdrojach piłem wodę, aż tu zobaczyłem lipę, i jak mi Matuchna Święta 
nakazała, fi gurkę umieściłem wśród gałęzi.

To klęknijmy bracie i oddajmy hołd Matce Najświętszej! – krzyknął pasterz. Aż tu patrzą, 
wszystkie owieczki przyklękły na przednie kolanka i patrzą na lipę.

Jeszcze klęczeli i żarliwie się modlili, gdy na drodze, prowadzącej do wioski zwanej Re-
szel, usłyszeli turkot wozu. Na wozie siedział młody człowiek, który wskutek jakiejś cho-
roby utracił wzrok. Jechał teraz z sąsiadem do znachora, który zamieszkał w gęstym borze 
i leczył ziołami ludzi i zwierzęta.

Nagle sąsiad, jadący na wozie, krzyknął: 
– Widzę lipę, a z niej bije jakaś nadziemska jasność.
– Zaprowadź mnie do tej lipy! Zaprowadź, coś mnie tam woła – prosił niewidomy.
Zostawili wóz na drodze, podeszli do lipy. Skoro niewidomy dotknął się drzewa, wy-

krzyknął uradowany: 
– Widzę! Mój Boże, widzę! Toć przecie święta lipa, a na niej fi gurka Matki Bożej!
Po dziękczynnej modlitwie wrócili do Reszla. Na wieść o uzdrowieniu ociemniałego zle-

cieli się ludzie. Następnego dnia postanowiono iść z  dziękczynnym śpiewem do świętej 
lipy. Zabrali świece woskowe i  poszli. Każdy kto przychodził do lipy, przyniósł większy 
czy mniejszy kamień, z których zbudowano dookoła pierwszą kapliczkę, a dach stanowiła 
wiecznie zielona lipa.

Z bliska i z daleka zaczęli tłumnie ludzie przychodzić, błagać o zdrowie i pociechę. Do-
okoła lipy pobudowano kilka domów, dając początek miejscowości, którą nazwano Świętą 
Lipką.

Po sosnowym borze, stojącym opodal na wzgórzu, przeleciał wicher. Sosny skłoniły się, 
zwróciły rozczochrane korony ku Świętej Lipce i  tak w pobożnym ukłonie pozostały do 
dziś. Gdzie ongi stała święta lipa, stoi dziś najpiękniejszy kościół barokowy na Warmii – 
kościół Świętolipskiej Pani.


