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Mœciwy Gosk i piêkna Jurata

N
a dnie Bałtyku, tuż przy Półwyspie Helskim złocił się jantarowy pa-
łac. Należał on do Juraty, córki Goska, bożka żyjącego na dnie morza.

Jurata była wrażliwa na ludzką krzywdę. Nie raz rybak, który skarżył się
morzu na nędzne połowy i wypłakiwał oczy nad losem głodnych dzieci,
następnego dnia znajdował w sieciach pełno ryb.

– To pewnie Jurata ci pomogła – mówili najstarsi mieszkańcy pół-
wyspu. Ale kiedy morze burzyło się, fale wywracały rybackie łodzie,
a w głębinach ginęli ludzie, wszyscy wiedzieli, że to sprawka jej ojca. Bo
Gosk różnił się od córki – był porywczy, pamiętliwy, mściwy.

W maleńkiej checzy bez okien, okopconej dymem, mieszkał młody ry-
bak. Żył w nędzy. Rano wypływał po ryby, wracał o zmierzchu z pustymi
sieciami. Ani dorsza, ani śledzia, ani flądry nie złowił. A działo się tak za
sprawą Goska, którego kiedyś – nie wiadomo dlaczego – zdenerwował śpiew
młodzieńca. Poszedł rybak po radę do starego Konkola.

– Z Goskiem nie wygrasz – rzekł Konkol. – Niejednego on już rybaka
zgubił. Możesz jednak poprosić o pomoc jego córkę. Rozpal święty ogień
na brzegu przy pełni księżyca, a jako ofiarę rzuć w wodę kawałek podpło-
myka. Wezwij Juratę.

Zrobił rybak to, co mu stary Konkol radził. A gdy już wypowiedział
imię Juraty, rozwarły się fale morza i wynurzyła się z nich młoda piękna
dziewczyna.

– Znam cię – uśmiechnęła się do rybaka. – Jesteś dobrym człowiekiem.
Starszym pomagasz, z biedniejszymi od siebie dzielisz się ostatnim kawał-
kiem chleba. Pomogę ci.

Nie czekając na odpowiedź, zanurzyła się w morskiej toni.
Następnego dnia rybak wyruszył w morze. Ledwo zarzucił sieć, już robi-

ła się ona ciężka. Wyciągał same tłuste ryby...
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Mijały miesiące i rybak mógł wybudować porządną checz. Ubrał się
lepiej. Wodziły za nim oczami co ładniejsze dziewczyny – stał się dobrą
partią.

Jego jednak nie interesowała żadna ładna buzia. Kiedy zamykał oczy,
widział twarz tej jednej jedynej – Juraty. Ułożył nawet na jej cześć pieśń
pełną miłości i tęsknoty. Płynąc samotnie, śpiewał dla niej i do niej. Nie
wiedział, że Jurata słucha jego śpiewu, a w sercu pięknej boginki także
zapłonęło uczucie do młodego rybaka.

Pewnego dnia gdy siedział sam na brzegu, tęsknie patrząc w fale, z mo-
rza wyszła Jurata. Usiadła obok, musnęła palcami jego spracowaną dłoń.

– Też cię kocham – powiedziała cicho. – Jeśli zechcesz, zamieszkam
w twojej checzy. Zostanę twoją żoną.

Młody rybak wziął w ramiona boginkę. Nie wiedział, że to ostatnie chwile
jego szczęścia.

Gosk usłyszał słowa wypowiedziane przez córkę. Złość wielka ogarnęła
podwodnego władcę. Jak to? Jego jedynaczka ma zostać żoną ubogiego
rybaka? Powiał silny wiatr, fale uderzały o brzeg. Rozszalała się burza.

– Pójdę przebłagać ojca – szepnęła Jurata, wysuwając się z ramion uko-
chanego.

Następnego dnia morze znów było gładkie i spokojne. Rybak miał na-
dzieję, że Gosk zrozumiał ich miłość i nie będzie się sprzeciwiał małżeń-
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stwu córki. Wsiadł do łódki i wyruszył na połów. Był sam daleko w morzu,
gdy nagle nadciągnęły ogromne fale. Z nieba uderzył piorun. Zaczął się
sztorm. To Gosk postanowił ostatecznie rozprawić się z bezczelnym czło-
wiekiem, który śmiał zdobyć serce jedynaczki.

– Jurato, ratuj! – zawołał rybak. Z morza wysunęła się boginka, weszła
do łodzi, stanęła przy ukochanym. Na próżno wzywał ją ojciec – Jurata
wolała zginąć u boku człowieka, niż żyć w pięknym pałacu na dnie morza.
Zapamiętały w złości Gosk uderzył piorunem w łódź, zabijając młodych.

A gdy już zrozumiał, że utracił jedyną córkę, ogarnęła go rozpacz.
Jeszcze jeden, ostatni piorun uderzył w jantarowy zamek na dnie morza,
rozbijając go na miliony kawałków. Na Bałtyku rozszalała się burza, jakiej
najstarsi Kaszubi nie pamiętali.

Na cześć pięknej boginki i rybaka wieś na półwyspie, gdzie stała checz
młodzieńca, nazwano Juratą. A fragmenty jej pałacu – złociste kawałki
bursztynu – do dziś na morski brzeg wyrzucają fale.
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Sk¹d siê wziê³a Oliwa

S
ubisław, książę pomorski, słyszał już o wierze w jednego Boga, jednak
trudno mu było odejść od wiary przodków. Pewnego dnia, podczas

polowania w lasach gdzieś między Gdańskiem a Chmielnem, popędził za
jeleniem i oddalił się od towarzyszy.

Jeleń zniknął w ostępach i książę zorientował się, że jest zupełnie sam
i nie zna drogi do domu. Nagle zza krzaka wyskoczył wprost na niego
rozjuszony dzik.

Walka była ciężka. Już, już zdawało się, że człowiek zwycięży, gdy dzik
złamał oszczep książęcy. Ostrze zraniło księcia w bok. Ranny z upływu
krwi powoli tracił przytomność. Nie widział już, że z lasu wychodzi sędzi-
wy mnich, który zamieszkiwał w pobliżu w pustelni. Mnich zabrał nie-
przytomnego księcia do siebie, opatrzył mu rany, pomodlił się o jego zdro-
wie. Pozostało mu tylko czekać, aż ranny myśliwy się ocknie.

Tymczasem książę spał. Wydawało mu się, że stoi na świetlistej polanie.
– Subisławie! – usłyszał dalekie wołanie. Podniósł oczy i zobaczył białe-

go anioła, który trzymał w dłoni gałązkę oliwną.
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– Od Boga przyszedłem – rzekł anioł. – Zwiastuję ci pokój.
Anioł znikł, a Subisław się obudził. Ze zdziwieniem patrzył na mni-

cha.
– Kim jesteś? – spytał.
– Znalazłem cię w lesie – odparł mnich. – Byłeś ranny, potem długo

spałeś...
– Widziałem we śnie anioła z gałązką oliwną – zaczął mówić książę.

– Powiedział, że przyszedł od Boga.
– To znak z niebios, byś nawrócił się na prawdziwą wiarę – rzekł mnich.
I tak się stało. Subisław przyjął chrzest, a w miejscu gdzie napadł go

dzik, kazał postawić klasztor. Na pamiątkę gałązki trzymanej przez anioła
nazwał go Oliwą.

Subisław do końca swoich dni mieszkał w klasztorze. Tam też jest do
dziś jego grób.
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Jak dzielny Puck
wyratowa³ burmistrzankê Helê

B
yły to czasy, gdy po świecie wędrowały smoki. Pojawiały się to tu, to
tam, siejąc grozę i zniszczenie.

Jeden z takich potworów dotarł aż w pobliże Żarnowca. Zamieszkał
w grocie w Mechowie, skąd wyruszał na wyprawy po jedzenie. Nie zado-
walał się byle krową czy barankiem. Pożerał wszystko, co mu stanęło na
drodze. Łącznie z ludźmi.

Blady strach padł na kaszubskie wsie. Zebrali się wreszcie ich mieszkań-
cy i postanowili: uzbrojeni, najsilniejsi mężczyźni z każdej wioski zbiorą się
pod grotą. Wywabią smoka i go zabiją.

Nie wiedzieli, że bestia zaprawiona w bojach z najsławniejszymi ryce-
rzami tak łatwo nie odda swej skóry. Na widok napastników smok wy-
sunął pysk z groty i zaczął ziać ogniem. Zapaliły się ubrania na Kaszubach,
wszyscy uciekli w popłochu.

– Nie wygramy z potworem. Trzeba będzie przyprowadzać mu zwierzę-
ta – uradzili na kolejnej naradzie.
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Codziennie z innej wsi pędzono pod grotę krowy, konie, gęsi, owce. Pu-
stoszały stajnie i zagrody. Mijały miesiące, a głód zaczął zaglądać gospoda-
rzom w oczy. Wreszcie nadszedł taki dzień, gdy przed grotą nie pojawiło
się żadne zwierzę. Wszystkie zostały zjedzone przez smoka.

Wylazł potwór z groty, rozejrzał się w poszukiwaniu jadła. Gdy nic nie
zobaczył – ryknął z wściekłością. Zawinął ogonem, położył kilka chałup.
Plunął ogniem, spalił kawałek lasu. A potem ruszył w poszukiwaniu ofiar
w stronę wbijającego się w morze półwyspu, zwanego przez miejscowych
„kosą”.

Pech chciał, że tego dnia śliczna jak wiosna Hela, córka burmistrza
miasta położonego na końcu „kosy”, wybrała się z wizytą do babci. Dojrza-
ła ją bestia. Chwyciła dziewczynę w szpony i poleciała nad miasto. Dmuch-
nęła żarem i po chwili ogień ogarnął ratusz. Gdy przerażony burmistrz
wybiegł na ulicę, zobaczył unoszącego się w górze smoka, który trzymał
jego jedynaczkę!

– Zostaw ją! – krzyknął burmistrz. – Dam ci, co zechcesz, tylko nie
zabijaj mego dziecka!

– Co zechcę? – zastanowił się smok. – No, no... Zawsze marzyłem, by
na śniadanie zjeść z setkę dziewic. Jeśli za siedem dni dostarczysz mi taki
posiłek, oddam dziewczynę i odlecę tam, gdzie lepiej karmią smoki. Jeśli
nie – zjem ją, a na dziewice i tak zapoluję...

Rozpacz zapanowała w miasteczku. Nikt nie chciał dobrowolnie oddać
życia za burmistrzankę. Rodzice dziewic zastanawiali się, czy nie wywieźć
córek w bezpieczne miejsca, z dala od morza. Burmistrz odchodził od
zmysłów. Szalejąc z niepokoju, błąkał się po miasteczku.

Dzień przed terminem wyznaczonym przez smoka udał się nad zatokę.
Tam na plaży spotkał nieznajomego chłopca. Chłopiec leżał na piasku,
wygrzewając się w promieniach słońca. Zachowywał się tak, jakby wcale
nie słyszał o smoku...

– Co tu robisz? – spytał burmistrz. – Kim jesteś?
– Nazywam się Puck i czekam na pana – odparł młodzieniec. – Wiem,

jak pokonać smoka.
Wcześniej burmistrz nie uwierzyłby obcemu młodzieńcowi, ale teraz,

gdy stracił już wszelką nadzieję, słowa te zabrzmiały w jego uszach jak
muzyka anielska.

– Jeśli to zrobisz, spełnię każde twe życzenie – oznajmił burmistrz. Puck
nachylił się nad nim i zaczął mu coś szeptać do ucha.
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Następnego dnia gdy smok wyszedł przed grotę, zobaczył Pucka prowa-
dzącego setkę ubranych na biało dziewcząt. Oblizał się ze smakiem...

– Poczekaj, poczekaj – zawołał do niego Puck. – A gdzie jest Hela?
– Weź ją sobie – smoczysko wyciągnęło z groty zapłakaną burmistrzów-

nę. Puck wziął ja za rękę i krzyknął: – Już!
Zza pleców stu dziewcząt wyskoczyła setka chłopców. Każdy z nich trzy-

mał w dłoniach beczkę ze smołą. W kilka sekund czarna maź dokładnie
oblepiła potwora. Wystarczyło tylko, by zaczął, jak to miał w zwyczaju,
ziać ogniem, a zapaliłaby się smoła...

Jednak smok głupi nie był. Ryknął tylko i ruszył w pogoń za uciekający-
mi ludźmi. Na szczęście nie mógł latać, bo smoła skleiła mu skrzydła.
Niezgrabnie, kołysząc się, szedł wzdłuż półwyspu. Nie interesowały go już
dziewice, które pod opieką stu młodzianów skryły się w lesie. On chciał
najpierw obmyć się ze smoły, a potem pożreć Helę i towarzyszącego jej
Pucka.

Puck znalazł podczas ucieczki włócznię. Postanowił, że będzie do końca
bronić jasnowłosej burmistrzówny. Młodzi ukryli się na krańcu półwyspu.
Widzieli, jak bestia wchodzi do wody, próbuje machać potężnymi skrzy-
dłami. Spojrzał Puck na Helę tęsknie, dotknął jej policzka.

– Żegnaj – powiedział i trzymając w ręku włócznię, wskoczył do wody.
Zanurkował, podpłynął blisko smoka. Wbił włócznię w miękką skórę pod-
brzusza gada.


