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Marta Sendrowska

Topniki w Kielarskim Jeziorze
 

Niedaleko Bartąga leży pegeer Kielary. Niegdyś była to obszerna, zaludniona 
wioska. Opodal mieszkał w  pięknym, murowanym zamku bogaty dziedzic 
i właściciel obszernych włości. 

Jezioro Kielarskie jest niewielkie, za to bezdennie głębokie. Rybacy starali się nieraz dłu-
gimi tyczkami lub linami, z przywiązanym na końcu kamieniem, dosięgnąć i wymierzyć 
dno, ale na próżno. Jezioro okazało się niezgłębione.

Bardzo, bardzo dawno temu w lesie niedaleko jeziora żył stary pustelnik. Mieszkał w ma-
leńkiej chałupinie, którą sam sobie z belek sosnowych postawił. Żywił się tym, co dawały las 
i jezioro, a towarzyszką była mu sarenka, żyjąca razem z nim w leśnym domku. Uratował ją 
kiedyś przed wilkiem i odtąd młode zwierzę nie odstępowało staruszka na krok.

Stary był pustelnik. Tak stary, że sam nie pamiętał, ile liczy lat. Włosy białe jak mleko 
spadały mu w długich pasmach na plecy, biała broda sięgała do pasa.

Dobrze żył pustelnik z  ludźmi z  okolicznych wiosek. Dobrych chwalił, smutnych po-
cieszał, złych karcił, upominał, przestrzegał. Znał się na chorobach, umiał im zapobiegać. 
Cuda, cudeńka opowiadali ludzie: że potrafi  zażegnać czary, wypędzić diabła, a  że uro-
dził się podobno w nocy z soboty na niedzielę, widział kościstą śmierć, gdy wchodziła do 
domów – umiał więc przepowiedzieć, kiedy i kto w sąsiedztwie umrze.

Pewnego razu rybacy, płynąc łódką po Kielarskim Jeziorze, zauważyli nagle w wodzie 
wielką skrzynię. Stała w miejscu, nie ruszała się nawet wtedy, gdy rybacy wiosłami zaczęli 
ją popychać. Zdziwienie ogarnęło wszystkich.

Jedni twierdzili, że to Zło siedzi w skrzyni i nie trzeba go ruszać. Innym znowu przypo-
mniało się, że kiedyś w jeziorze zatonął skarb zaklęty, który po tysiącu lat miał wypłynąć na 
powierzchnię, i tylko człowiek urodzony w nocy z soboty na niedzielę i żyjący świętobliwie 
posiadał moc, by skrzynię poruszyć. Zaniechali więc dalszych prób, zawrócili do brzegu. 
Ktoś pobiegł do pustelnika, inni skoczyli do domów, by opowiedzieć o dziwnym wydarze-
niu. Wkrótce cała wioska wyległa na jezioro.

Pustelnik zgodził się przysunąć skrzynię do brzegu pod warunkiem, że otrzyma to, co 
znajduje się w jej przytworku. Obiecali. Wtedy starzec łodzią podpłynął do skrzyni, wzniósł 
oczy i ręce do góry i wyszeptał niezrozumiałe zaklęcia. O dziwo! – skrzynia ruszyła z miej-
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sca, podpłynęła do brzegu, stanęła. Otoczył ją tłum ludzi. Owładnęła wszystkich niecierpli-
wa ciekawość, co też w niej się znajduje.

– Otworzyć! – krzyczeli. – Chcemy zobaczyć, co jest wewnątrz!
– Ale jak tu otworzyć? – zmartwili się.
Wtem kowal, który wybiegł z kuźni z żelaznym łomem w ręku, uderzył z całej siły w róg 

skrzyni. Raz, drugi, trzeci – aż odprysł kawał wieka. Zabłysło wewnątrz złoto. Dookoła 
rozległ się krzyk rozpętanej radości.

Nikt nie słuchał głosu pustelnika. Kowal zapamiętale walił żelazem w skrzynię i byłby 
ją chyba całą rozwalił, gdyby nie powstrzymała go ludzka chciwość. Przecież złoto leży 
w przytworku! Więc według umowy należy do pustelnika! Dla pustelnika złoto? Po co mu? 
Nigdy!

– Zabieramy skrzynię do wsi! – ktoś krzyknął.
– Dla nas złoto!
Odepchnięto kowala, zaprzęgnięto konie.
Próżno nawoływał starzec, przypominał daną obietnicę, groził. Konie przerażone wrza-

skiem i hałasem, szarpnęły gwałtownie. Skrzynia uderzyła o wystający głaz. 
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Z trzaskiem rozwarło się wieko i wyskoczył z niej jakiś straszny potwór, ni to człowiek, ni 
zwierz. W mgnieniu oka rzucił się na najbliżej stojącego mężczyznę i rycząc przeraźliwie 
skoczył z nim do wody. Zanim ludzie zdołali ochłonąć z przerażenia, skrzynia zniknęła 
w falach jeziora. 

Lęk ogarnął wszystkich. W popłochu rozbiegli się do domów, na brzegu został tylko pu-
stelnik i zapłakana dziewczyna, której ojca porwał dziwny stwór.

– Twój ojciec nie jest ostatnim, który ginie w tym jeziorze – odezwał się starzec. – Byliście 
źli, chciwi, więc za karę spadną na was wielkie nieszczęścia! Spokojne dotąd jezioro żądać 
będzie wciąż nowych ofi ar! Pierwszą ofi arą jest twój ojciec – zwrócił się do dziewczyny.

– Pustelniku – zapytała wśród łez – prosiłeś o to, co było w  przytworku, cóż takiego było?
– Złoty pług. Szczęście i dobrobyt całej wsi i okolicy. Ale tylko wówczas stałby się dobro-

dziejstwem, gdyby dostał się w ręce mężczyzny, który nigdy nie dopuścił do siebie pożądli-
wej myśli. Dlatego nie chciałem pozwolić, byście skrzynię zabrali na wieś.

– A ten potwór, co wyskoczył ze skrzyni i porwał ojca?
– To topnik, dziewczyno! Nienasycony duch wodny. Nieszkodliwy był dotąd w jeziorze, 

bo przed tysiącem lat został zamknięty w tej skrzyni za karę, że wciągnął do wody niewinną 
dziewczynę, co rzucała wianki w noc świętojańską. Teraz jest wolny. Uwolniła go ludzka 
chciwość...

Sprawdziły się słowa pustelnika.
W  jeziorze zadomowił się topnik. Jeśli rybak odważył się wypłynąć na jezioro, topnik 

przewracał łódź, a rybak ginął w głębinach. 
Z czasem coraz więcej pojawiało się topników, gdyż zdarzało się, że jednocześnie w kilku 

miejscach topili się ludzie.
Strach opanował kielarzaków. Któregoś dnia zapakowali na wozy skromny swój dobytek 

i przenieśli się do okolicznych wiosek.
Myliłby się jednak, kto by przypuszczał, że zapanował spokój. Topniki zaczęły grasować 

po okolicy. Niedaleko przecież od Kielar płynie Łyna, a  nad Łyną most łączący Kielary 
z Bartągiem. Pod tym mostem zadomowiły się topniki, a potem przeniosły się jeszcze dalej. 
Wreszcie nie tylko w Łynie, ale w każdym bagnie, w każdej większej kałuży, czyhały na 
ludzi.

Ja ich nie widziałem. Ale kiedy w Łynie utopił się rybak czy dziecko bawiące się na brze-
gu, ludzie twierdzili z całą stanowczością, że topniki ich wciągnęły. A szczególnie uwzięły 
się na pijaków. Biada temu, kto na niepewnych, chwiejących się nogach znalazł się w pobli-
żu wody! Topnik nikomu nie darował! Topił starych i młodych, bogatych i biednych, bez 
różnicy.

Tylko raz do roku topnikom nie wolno było topić ludzi – w  noc świętojańską, kiedy 
dziewczęta wianki do wody rzucają.

A  dlaczego nie wolno im wtedy topić? To długa historia, może napiszę o  niej innym 
razem...
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