
Gertruda i husyci  (Biała Dama)

Na zamku pojawia się duch jeszcze jednej kobiety – Gertrudy. To Biała
Dama zamku Czocha.

Jej  historia sięga czasów wojen husyckich. Gertruda weszła w zatarg z
bratem. Chcąc się na nim zemścić sprowadziła na zamek husytów i wydała go
w ich ręce, otrzymując za zdradę mieszek złota. Gdy zamek został odbity,
zdrajczynię Gertrudę ścięto na placu zamkowym...

Dziś jej duch nie może zaznać spokoju i błąka się po warowni. Legenda
mówi,  że nie chcieli jej nawet w piekle, dlatego też jej duch błąka się w
zaświatach i Biała Dama pojawia się o północy w setną rocznicę śmierci
własnego brata (wedle innej co rok) i rozrzuca judaszowe monety, za które
niegdyś go sprzedała. Mówią też, że brat ów w chwili śmierci przeklął ja i
dlatego dusza jej tak długo zamku opuścić nie może, aż ktoś klątwę z niej
zdejmie.

Zjawę widywano w latach 1531 i 1631, siedząca nad skarbem złożonym ze
złotych monet i naczyń w towarzystwie olbrzymiego psa, broniącego dostępu
każdemu, kto chciał się do niej zbliżyć. Pies ten nie jest rzekomo groźny dla
osób urodzonych w niedzielę i tylko tacy mogą próbować jej pomóc. Wielu
próbowało tego dokonać lecz nie kierowała nimi chęć uwolnienia pokutującej
duszy a tylko apetyt na jej skarby.

Któregoś roku dwaj młodzi rzemieślnicy z Leśnej wybrali się do zamku, lecz
nawet tam nie dotarli.  Otuliła ich gęsta mgła pełna  tajemniczych cieni  i
postaci,  które chciały obu młodzieńców pochwycić i  uśmiercić.  Przez mgłę
widzieli  już  nawet  stojąca  szubienicę.  Zdołali  jednak  z  wielkim strachem
umknąć w kierunku Leśnej. Przed pierwszymi budynkami zauważyli, że ich
śladem podąża olbrzymi czarny kot. Im bardziej zbliżali się jednak do miasta,
kot stawał się coraz mniejszy i doszedł do normalnej wielkości, gdy zdyszani
wpadli do swej izby. Kot wszedł za nimi. Usiadł bez ruchu w kącie izby i bez
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przerwy  wpatrywał  się  swymi  nienaturalnej  wielkości  oczyma  w  twarze
wystraszonych nocną przygodą młodzieńców. Bojąc się usnąć, by kocur nie
zaatakował  ich  we  śnie,  czuwali  na  zmianę  przez  kilka  dni,  aż  któregoś
popołudnia  kot  poszedł  za  przejeżdżającą  kobietą  z  Czech,  o  której
opowiadano, że para się czarami.

Prób wyzwolenia duszy błądzącej  po zamku Białej  Damy było  rzekomo
jeszcze kilka. Ostatnią z nich podjęli po wojnach napoleońskich jacyś młodzi
ludzie z  okolicznych wiosek.  Nie wiadomo,  co ich  w zamku spotkało,  ale
opowiadają, że powrócili do swych chat bardzo wystraszeni. Żaden z nich nie
chciał powiedzieć, co widział tej nocy a wszyscy w następnym roku zmarli,
zabierając tajemnicę owej wyprawy do grobu.

http://www.zamkipolskie.net.pl/pages/zamki/czocha/czocha_legendy.htm
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