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Maria Zientara-Malewska 

Zaklęty rybak w Limajnie

Jezioro Limajno pod Cerkiewnikiem było kiedyś o wiele większe niż dzisiaj. Jednym 
ramieniem sięgało prawie do Dobrego Miasta, a z drugiej strony dochodziło do Mo-
sągu.

Pośród jeziora, tam gdzie dziś szumi najpiękniejszy na Warmii las bukowy, opodal wioski 
Bukwałd, rozciągała się wielka wyspa, na której rosły wspaniałe dęby i buki; był to święty 
gaj pogański.

Na brzegu jeziora, pod Dobrym Miastem, mieszkał w ubogiej chatce rybak ze swoją ro-
dziną. Dzieci miał dużo, które mimo niedostatku były zdrowe i  ładne nad podziw. Naj-
bardziej urodziwa była dziewczynka imieniem Sambina. Ojciec kochał ją też najwięcej ze 
wszystkich dzieci i  strzegł jak oka w gło-
wie, ponieważ kapłan pogański, sławny 
Kriwa, mieszkający w świętym gaju, wy-
szukiwał co piękniejsze dziewczęta, by je 
ofi arować bożkom pogańskim.

Pewnego dnia siedział rybak nad brzegiem 
jeziora i łatał porwane sieci. Był on tak zajęty 
robotą i rozmyślaniem, w jaki sposób wyżywić 
liczną rodzinę, że nie spostrzegł, jak do niego 
przybliżył się obcy wędrownik. Dopiero gdy nie-
znajomy do niego przemówił, podniósł głowę. Zo-
baczywszy pielgrzyma, uspokoił się zaraz.

Nieznajomy przemówił do rybaka jakimś nieznanym 
mu językiem, ale wnet się porozumieli, jakby należeli do 
jednej rodziny. Pielgrzym przybył widocznie z  daleka, bo był 
bardzo utrudzony, a  obuwie jego pokryte było grubą warstwą kurzu. 
Miał on na sobie długą sukmanę z owczej wełny, przepasaną sznurem. 
Usiadł obok rybaka i zaczął mu opowiadać, że idzie z wielkiego miasta, 
które leży nad srebrną rzeką, miasto to jest złote i nazywa się Hradczyn.

Podczas gdy obaj siedzieli i  rozmawiali, otworzyły się drzwi chaty 
i wyszła z nich Sambina, niosąc gliniany garnuszek z piwem jałowcowym 
osłodzonym miodem dzikich pszczół, których wówczas w okolicznych lasach 
było bardzo dużo. Sambina przywitała według zwyczaju gościa i  zaprosiła do izby. Piel-
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grzym wypił piwo duszkiem i oddając dziewczynie gliniany garnuszek, włożył do niego 
sznur paciorków, którymi bardzo uradował dziewczynę.

W izbie posadzono gościa na ławie, nakarmiono rybami i podpłomykami, a na noc po-
słano legowisko ze skór niedźwiedzich. Pielgrzym wypoczął w chacie znakomicie, ale na-
stępnego dnia miast wyruszyć w drogę dalej na północ, pozostał, tłumacząc się, że mu nogi 
tak spuchły, iż dalej iść nie może. Ale w końcu i nogi wypoczęły, a pielgrzym jak siedział tak 
siedział w chacie i tylko wodził oczyma za piękną dziewczyną.

Powoli minęło lato. Nadeszła jesień bogata w wichury i pluski, a gość jeszcze nie wyruszał 
z chaty. Już teraz nie siedział bezczynnie, ale pomagał rybakowi przy połowie ryb, nauczył 
go robić gęstsze sieci z lnianych nici, które sam uprządł i skręcił. Poza tym sporządził mu 
żaki na obłąkach z sosnowych korzeni i pokazał, jak najlepiej łapać węgorze. Wokół do-
mostwa zrobił płot z gałęzi wikliny. Rybak już dawno zmiarkował, co to za magnes trzyma 
pielgrzyma w chacie i przemyśliwał, w jaki sposób uwolnić się od niego. Często napomykał 
o tym, że mało miejsca w chacie i o strawę coraz trudniej w zimie, ale pielgrzym tylko się 
uśmiechał i niby przymówek nie rozumiał.

Pewnego razu wyruszyli obaj 
na połów ryb na jezioro. 

Noc była wietrzna, 
ciemna i  bardzo 

chłodna, jak to zwy-
kle w  jesieni. Założyli 
nową sieć na środku 

jeziora i ciągnęli do brze-
gu. Zdumieli się obaj, gdy 

zobaczyli mnóstwo ryb w  sieciach, 
a pośród nich olbrzymiego suma. Piel-
grzym wówczas zwierzył się rybakowi, 

iż zna takie zaklęcie, na które ryby same 
wchodzą do sieci. Molestował go tedy rybak 

i molestował, by zdradził formułkę zaklęcia. Prosił tak 
długo, aż pielgrzym powiedział:

– Jeżeli dasz mi córkę za żonę, to ci powiem.
W pierwszej chwili rybak nie chciał się na to zgodzić, 

ale kiedy popatrzył na obfi ty połów, opanowała go taka 
żądza posiadania, iż wreszcie zgodził się na oddanie córki. 

Pielgrzym dostał śliczną córkę rybaka, która chętnie zgo-
dziła się zostać jego żoną, bo potajemnie kochała go już dawno. 

Żyli bardzo szczęśliwie i byliby szczęśliwi nadal, gdyby o Sambinie nie 
dowiedział się kapłan pogański. A stało się to tak:

Rybak nauczywszy się zaklęcia, łowił teraz tak dużo ryb, że podczas zimy jeździł saniami 
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na targ aż do Braniewa, Lidzbarka i Elbląga, a nawet Królewca. Płacono mu za rybę dobrze, 
często samym złotem. Ale to złoto oczarowało go do cna. Chował je do wielkiej skrzyni 
w ciemnej komorze. Najmilszym jego zajęciem było liczenie i zapisywanie złota. A że sprze-
dawał coraz więcej ryb, to i złota przybywało coraz więcej, aż wreszcie olbrzymia skrzynia 
wypełniona była po brzegi. Ale w sercu rybaka rozpanoszył się na dobre robak skąpstwa 
i chciwości. Dobry dotychczas mąż i ojciec zamienił się w tyrana. Nieraz żona i dzieci cier-
piały głód, a rybak był nieczuły na wszelkie prośby i łzy, byleby jak najwięcej zebrać złota.

Pewnego dnia przechodził koło chaty rybaka sługa kapłana. W szparach chatyny, nie-
szczelnie zatkanych mchem, zobaczył migotliwe światło świecy, więc pochylił się ciekawie, 
żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Wydrapał nawet trochę mchu i wtedy ujrzał klęczące-
go przed skrzynią rybaka, który drżącymi rękoma zsypywał do skrzyni miarką złoto. Po 
wsypaniu każdej miarki, nacinał na kiju znak, tak że wiedział dokładnie, ile jest w skrzyni 
złota. Sługa gwizdnął przez zęby z zadowoleniem i czym prędzej pobiegł do kapłana, by mu 
o wszystkim donieść.

Następnego dnia rano kapłan wysłał sługę do rybaka, żeby wybadał, jak najlepiej dostać 
się do tego złota. Przy tej sposobności sługa zobaczył piękną Sambinę, która w słońcu mi-
łości stała się jeszcze piękniejsza. Wiadomość o ślicznej kobiecie wielce uradowała kapłana, 
który postanowił zdobyć złoto rybaka i jego córkę.

Pewnej nocy rybak z zięciem mieli już wyruszyć na jezioro, gdy nieoczekiwanie wybie-
gła z chaty Sambina i wskoczyła do łodzi, mówiąc, że popłynie z nimi, bo się boi pozostać 
w domu. Łódka sunęła lekko po gładkiej tafl i jeziornej jak po ciemnomodrym pluszowym 
płaszczu, bogato wyszywanym gwiazdami. W środku łodzi zaś siedziała kobieta w białej 
lnianej szacie, a długie włosy połyskiwały w blasku gwiazd jak szczere złoto.

Słudzy kapłana tymczasem napadli chatę rybaka, zrabowali złoto, wsypali do worków 
i zanieśli do świętego gaju. Potem zaczaili się na brzegu jeziora w trzcinie i karłowatych 
wierzbach, czekając na powrót łodzi rybackiej.

Powoli świtał letni poranek. Woda przybrała kolor nieba, a w fałdach modrych fal prze-
wijały się purpurowe wężyki zorzy porannej. Łódka naładowana rybami sunęła teraz cięż-
ko, a na końcu łodzi siedziała śliczna Sambina i splatała z białych nenufarów wianek. Ciszę 
poranną przerywało tylko miarowe skrzypienie wioseł i plusk wody. Już dobijali do brzegu, 
gdy nagle z krzaków wyskoczyli słudzy kapłana i nim przerażeni mężczyźni zdołali się opa-
miętać, porwali kobietę i uciekli do świętego gaju. Strapiony ojciec, poszedł do kapłana, 
prosząc go o wydanie córki, matka z płaczem rzuciła mu się do nóg. Ale kapłan twarde miał 
serce, o wydaniu Sambiny nie chciał nawet słyszeć i zażądał, by ją mu dobrowolnie dano 
za żonę. Wzbraniał się ojciec, prosił i przekładał, że już ma męża, ale nic to nie pomogło. 
Widząc upór rybaka, otworzył kapłan skrzynię ze złotem i przyrzekł, że za córkę odda mu 
wszystko złoto. Kiedy rybak i tym razem się wzbraniał, zaczął kapłan przed jego oczyma 
przegarniać złoto. Wreszcie opanowany żądzą posiadania, rybak zgodził się na żądanie ka-
płana.

Ten zaś ani myślał wziąć Sambinę za żonę, tylko postanowił ofi arować ją bożkom na 
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święto Kupały. Sambina, zawleczona przemocą do świętego gaju, siedziała w cieniu dębów 
i gorzko płakała. Tęskniła ona bardzo do męża i rodziców. Z różnych przygotowań wnio-
skowała, jaki jej los zamierzano zgotować.

Noc Kupały rozpostarła się już nad światem. W świętym gaju czyniono ostatnie przygo-
towania do uczty. Na rożnach piekły się sarny, jelenie i dziki, w garnkach zawieszonych nad 
ogniskami warzyły się ryby, perkotała kasza. Obok zaś leżały baryłki z piwem. W środku 
gaju świętego sterczał uwieńczony kamień ofi arny, na którym miała się wykrwawić Sambi-
na ku czci Kupały. Słudzy znosili chrust i drzewo, bo ciało jej miało zostać po śmierci spa-
lone na stosie. Nakazano jej wdziać długą białą suknię, obwieszono ją paciorkami, a czoło 
uwieńczono wiankiem dzikich róż i rumianków.

Nagle zaszumiały skrzydła i wielki orzeł zniżył się do niej tak blisko, że posłyszała jak 
przemówił ludzkim głosem: „Siądź szybko na moje skrzydła!”.

Sambina usiadła na skrzydłach orła, który wzbił się wysoko i poleciał z nią do chaty ryba-
ka. Zastali go w komorze, gdzie jak zwykle mierzył i przegarniał złoto, nic nie widząc i nie 
słysząc. Tu orzeł nagle przybrał postać męża Sambiny, podszedł do rybaka i rzekł do niego:

– Wypłyniemy, ojcze, na jezioro.
Kiedy łódka była już na środku jeziora, wrzucił go do wody i zawołał:
– Ponieważ więcej miłowałeś złoto aniżeli własną krew, bądź przeklęty! Za twoje przewi-

nienie będziesz pokutował w wodzie tak długo, aż woda ta wyschnie do ostatniej kropelki!
W tej chwili zjawiła się na niebie czarna chmura, wicher połamał drzewa świętego gaju 

jak patyczki, równocześnie lunął okropny deszcz i wezbrane wody jeziora zalały wyspę, 
gdzie potopili się wszyscy: ludzie i zwierzęta.

Pielgrzym zaś wziął żonę, matkę i rodzeństwo i wyprowadził się tam, gdzie nie było jesz-
cze ludzi, tylko gęste lasy, moczary i dzikie zwierzęta. Tu urodziła Sambina syna, a potem 
jeszcze dużo dzieci, dając początek wielkiemu rodowi.

Rybak zaś, zamieniony w rybę, pokutuje w jeziorze już tysiąc lat, a może i więcej.


