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Zaklęte miasto
w Kaczych Błotach

C

oś około dwudziestu kilometrów od Olsztyna, na wielkiej polanie między lasami
nadleśnictw Nowy Ramuk i Purda, leży wieś kościelna Butryny, a koło niej, wianuszkiem, jeszcze osiem śródleśnych wiosek butryńskiej parafii. Wsiowe, zbytne
siurki śpiewają tak o tych wioseczkach:
Nowa Wieś, Dzierżgunka, Przykop i Butryny,
Jaśniewo, Chabrowo, Dziuchy i Pokrzywy,
w Kaletce pstra suka, a w Dzierżgunce ogon,
węszyła, pobiegła do Kaczych Błot w pogoń...
Otóż to i właśnie: „węszyła, pobiegła do Kaczych Błot w pogoń” – odwieczna, prastara
piosenka bardzo wyraźnie, zbyt wyraźnie napomyka o ponurej tajemnicy Kaczych Błot, od wieków znanej wszystkim
mieszkańcom dziewięciu śródleśnych wsi. O zaklętym mieście zatopionym w kaczybłockim bagnie.
Wieść ludowa mówi, że zapadło się ono miasto
w czeluście ziemi w dawnych, pradawnych czasach,
przecie już nie staropruskich, bowiem w mieście był
kościół – każdy chabrowiak, dzierżguniak czy butryniak dobrze o tym wiedział. Wystarczyło w niedzielę
około dziesiątej zejść w głąb parowu wiodącego do Kaczych Błot, aby usłyszeć bijące spod ziemi dzwony. Za
moich młodych lat żyli jeszcze starzy ludzie, którzy pamiętali, że w jednej ze stromych ścian wądołu, w gęstwie
leszczyny, szeroka jama prowadziła do zaklętego w głębokości miasta.
Żył jednak przed wiekami w butryńskiej okolicy pewien
człowiek, który w istnienie podziemnego miasta nie wierzył: smolarz Kaletka (od jego nazwiska wieś, zbudowaną na
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miejscu, gdzie on niegdyś smołę drzewną wypalał, nazwano Starą Kaletką). Smolarz ten
twierdził, że głos dzwonów nie z bagna, jeno z butryńskiego kościoła w parowie
słychać.
A miał Kaletka córkę jedynaczkę, bardzo wrażliwą na ludzką niedolę.
dolę. Owa
to Lowisia, słysząc częste gadki o strasznej niedoli zaklętych
pod ziemią, dumała i dumała, czy nie znalazłby się śmiałek
wśród żyjących pod słoneczkiem, który by odczarować kaczybłockie miasto potrafił. Długo szukała śmiałka po wszystkich
ośmiu wsiach. Nie znalazła, więc sama postanowiła dzieła dokonać. Zwierzyła się ojcu z zamiaru, a Kaletka nie wzbraniał,
ani nawet pytając, co dziewczyna robić zamierza. Biegała tedy
Lowisia do parowu i nasłuchując dźwięku dzwonów modliła się
a modliła... bezskutecznie! Próżno wypatrywała oczy – z zielonego
kożucha bagiennych mchów i traw nie wyłoniła się ani wieża, ani
ni
dachy strome.
Zdarzyło się, że zabrakło Kaletce karpiny do smoły wypalania
ania
i wszystkie wozy sąsiadów skrzypiały drewnianymi, nie smarowanymi
nymi
osiami. Przypilili sąsiady Kaletkę, posłał tedy córę do leśniczego Miklisza, do Dzierżgunki, żeby mu smolnego drwa sprzedał. Przy tej okazji
poznała Lowisia leśniczego synka, bardzo zgrabnego Marcina, i zakochała się
w nim od pierwszego wejrzenia... z wzajemnością. Odtąd często biegała do dzierżguńskiego boru w towarzystwie wiernej pstrej suki. Ukochany odprowadzał ją zawsze aż do skraju
Romuckiego Lasu, do Siachowej Łąki, skąd już blisko było do smolarza chaty. Pewnego razu
wyznała mu swą troskę o zatopionym w bagnie mieście. Marcinek wzruszył się i zaraz ofiarował z pomocą. A co z tego wyszło, staroświeckim opowiem rymem, o zapadłym w bagno
mieście i cudnie pięknej niewieście, ta, że ojca nie słuchała, miasto całe ucierpiało...
Niedaleko od Chabrowa, w kierunku Jełgunia, w lesie
Jest rozdół, zwan Kacze Błota, wszystko w olsztyńskim powiecie.
Rozdół długi i szeroki, przy nim parów dość głęboki,
W jego ścianie zapaść-dziura, jak gardziel smoka-jaszczura.
Drwale, co w lesie rąbali, długą żerdź w tę jamę pchali;
Cztery żerdzie powiązali, końca jamy nie zmacali.
Gdy tak stali nad podziemiem, drwal przy drwalu pochylony,
Słyszą, a z głębokiej ciemni mocnym głosem biją dzwony.
Dzwony miasta, które klątwa pogrążyła w bagna odmęt.
Jak zapewnia nas legenda, żyła w tym mieście królewna,
Którą rodzic dla nauki wysłał w obcy świat daleki.
Kiedy po latach wróciła, już polską mową gardziła.
Zły przykład młodzieży daje: obce pieśni, obyczaje...
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Król się srożył, napominał, aż nadeszła zła godzina Rzucił klątwę, straszne słowa: „Niech was święta ziemia schowa”
Ledwie słowo klątwy padło, miasto w ziemię się zapadło.
Raz zginęła krowa łysa. Poszedł szukać syn Miklisza,
W Kacze Błota, w doły czarne. Zamiast krowy ujrzał sarnę.
Kiedy dotknął ją prawicą, objawiła się... dziewicą.
I już zaklęta królewna prosi młodzieńca, upewnia,
By, jak wskaże, tak się sprawił, a z zaklęcia ją wybawi.
Wiedzie go w jamę – tam schody w podziemne głębiny wiodły.
„Miły! Godzinki śpiewając, zstępuj w podziemne głębiny,
Kto ci zastąpi drogę, pocałuj, choćby to była gadzina.
A za przysługę spełnioną, najlepszą będę ci żoną”.
Młodzian czynił, jak kazała. Miasto w górę się dźwigało...
Nagle szpetną żabę widzi – ucałować ją się brzydzi...
Żaba rosła, potężniała, zejście sobą zasłaniała...
Umknął chłopiec ledwie żywy, za nim pobiegł głos płaczliwy:
„O, nieszczęsna moja dola! Już nikt mnie stąd nie wyzwoli!”
Mocniej uderzyły dzwony... jama już pół zawalona...
Jakiż morał, moi mili? Jako dawniej, tak tej chwili:
Kto nie kocha ojców mowy, padnie pod ich sąd surowy!
Kto wie? Może to tylko bajka? Może tylko bajkę powtarzali sobie ludzie o mieście zapadłym pod ziemię? Prawda czy bajka – mocną była przestrogą dla młodzieży nie tylko
dziewięciu wiosek kaczybłockiej okolicy. Na całej Warmii powtarzało pokolenie pokoleniu
wieść o karze, jaka spotkała królewską córę i naśladujący ją lud za zdradę ojców mowy
i obyczaju. „Wina to tak ciężka – mówili rodzice dziatkom – że nawet litość dwojga niewinnych, Lowisi Kalecianki i Marcina Miklisza, nic potępionym nie pomogła”. Zginął młody
Miklisz, zasypany w lochu wiodącym do zaklętego miasta, a jego ukochana, której już nie
odprowadzał z Romuckiego Lasu aż do Siachowej Łąki, zagłuszała tęsknotę taką oto piosenką:
Oj, kiedy ja banda z Kaletki wandrować,
Oj, bandoć mnie, bandą dziewczaki żałować.
Oj, nie tak dziewczaki jak jedan młodzianiec,
Tan mnie wyprowadzi na prawy gościaniec.
Z prawego gościańca na zielóna łączka,
O, podaj mi, podaj, najmilejsza, rączka.
Najmilsza podała, trzy razy łomglała.
Oj, bodaj ja, bodaj zalotów nie znała...
Bo chto zalot nie zna, łod Boga szczęśliwy,
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Ma nocka spokojna, dzionek nietanskliwy...
Ja zalot zaznała, nieszczesna łod Boga,
Przydzie teraz na mnie czasem straszna trwoga,
Zginął mój kochany, już mnie nie całuje,
Stąd to srogi smutek serce moje czuje...
Żeby niemieckie pieśni i zabawy do nieszczęścia nie przywiodły, z pokolenia na pokolenie tylko polskie, własne piosenki śpiewano. Toteż dziś przez Warmię i Mazury możesz
kroczyć śmiało, bo na tych ziemiach już przed wiekami tysiące polskich pieśni powstało.
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