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Podziemne skarby w Górze Kuka
w Pluskach

N

a obszernej równinie, wzdłuż brzegu jeziora Plusznego rozłożyła się wioska
Pluski. Pieśń głosiła, że:
Ta wioska Pluski w pięknej przyrodzie
wybudowana jest tuż przy wodzie.
Jak panna w lustrze w porannej porze,
tak się przegląda w pięknym jeziorze...

Mijały lata, wieś rozbudowywała się coraz szerzej we wszystkich kierunkach. Powstawały
nowe osiedla: Kadykowo, Baraniewo, Pieczyska, Małe Pluski...
Podróżny, który przybywa od stacji Stawiguda do wsi, zauważy przed sobą prostą, równą
i dość szeroką ulicę wiejską, a po prawej jej stronie szerokie jezioro, ciągnące się przez dwa
kilometry. Toteż po prawej stronie tej ulicy znajduje się tylko kilka pomniejszych zabudowań gospodarskich i ogródki warzywne, a większość budynków, stłoczonych jedne przy
drugich, mieści się po stronie lewej. Gdy wreszcie podróżny przejdzie przez całą wieś, staje
zakłopotany – droga w dalszy świat tu się kończy. W tym miejscu skończyła się także dalsza
rozbudowa wsi, gdyż na przeszkodzie stoi dość wysoka góra, od wieków nazwana Kuka.
Do dziś dzień krążą wieści, że w głębi góry ukryte są bezcenne skarby: diamenty, perły
i złociste bursztyny – jak o tym mówi pieśń:
Na końcu wioski jest góra Kuka,
o niej to głosi legenda krucha,
że w jej głębinie skarby być mają,
z których pluszczanie nie korzystają...
Podróżny, który w zakłopotaniu staje przed górą, spostrzega jeszcze jedną przeszkodę na
swej drodze: jezioro. W tym miejscu rozwidla się ono i jednym rozgałęzieniem skręca ostro
w lewo, aż pod Orzechowo, a drugim, szerokim na jakieś sto metrów, ciągnie się dalej, do
szosy mierkowskiej.
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– A dokąd to chcieliście? – zapytał mnie stary Palmowski, kiedy pierwszy raz przybyłem
do Plusk.
– Do Zielonowa, a potem do Kucharzewa – odpowiedziałem.
– Olaboga, trudna sprawa, bo to za jeziorem. Zielonowo to tam, na wzgórzu... stąd dobrze widać. Tak na wprost przez jezioro będzie chyba trzy kilometry, ale pieszo to coś ponad
dwie godziny iść trzeba. Musicie teraz wrócić tą samą drogą, skądeście przyszli, i obejść
jezioro naokoło. A na taką podróż trzeba by wam odpocząć. Chodźmy tu do sąsiada, pogadamy trochę.
I weszliśmy do Kowalewskiego, gdzie już niejeden podróżny, gdy mu się tak niespodzianie droga skończyła, pytał o radę. Siedliśmy na długiej ławie przy stole, a Palmowski mówił:
– Gdy będziecie chcieli z Zielonowa do Kucharzewa, to musicie to jezioro okrążyć, bo
ciągnie się ono aż do szosy mierkowskiej, jeden kilometr za granicą warmińską. Toteż dlatego biskup warmiński kazał już przed czterystu pięćdziesięciu laty wybudować most przez
jezioro, które w tym miejscu ma tylko sto metrów szerokości, aby podczas wizytacji biskupstwa nie przejeżdżać przez teren krzyżacki.
– Tego mostu już dawno ludzie nie pamiętają – odezwał się Kowalewski. – Ale zostały
po nim grube dębowe słupy, które w grunt jeziora wbite sterczą jeszcze dziś na kilka centymetrów pod powierzchnią wody. W czasie wojny, kiedy Orłowski wiózł na łódce kartofle
z Mierek do Plusk, wjechał na taki słup i nie mógł ruszyć ani naprzód, ani cofać, musiał
więc wołać o pomoc.
– Tak, tak, niejedna sprawa ze starodawnych czasów idzie powoli w zapomnienie albo
traci na dokładności – pokiwał głową Palmowski. Tak też i o tych skarbach, które się w tej
naszej Kuce znajdują, mało kto dziś wie. Ale mój dziadek, kiedy ja był jeszcze taki wyrostek,
powiadał, jak było...
– No, to opowiedzcie, opowiedzcie – poprosiłem zaciekawiony.
– O, tam w tym kącie, gdzie się jezioro pod Orzechowo zwraca – zaczął Palmowski – stał
kiedyś piękny zamek murowany, skąd rozciągał się rozległy widok na jezioro. W zamku
tym mieszkała młoda księżniczka. Słynęła ona z piękności na całą okolicę. Toteż zjeżdżali do niej młodzi i bogaci rycerze, składając podarunki ze złota, diamentów, bursztynów
i pereł. A najczęściej odwiedzał zamek, prosząc o rękę księżniczki, bogaty rycerz Klementius, który miał swoją siedzibę około Byczego Dołu przy olsztyńsko-nidzickim gościńcu.
Jednakże księżniczce nie podobał się żaden z rycerzy ubiegających się o jej względy.
Dziwna rzecz: piękna i bogata księżniczka miłowała tylko biednego rybaka, który mieszkał ze swą matką niedaleko zamku. Rybak codziennie wyruszał łodzią na połów ryb – bo
z tego się jedynie utrzymywali. Zaledwie opuścił brzeg, już spoglądał w stronę pałacu, czy
nie widać w oknie pięknej dziewczyny. Bo księżniczka spędzała tu długie godziny, spoglądając na wodę. Może czekała, że ukaże się na jeziorze młody rybak... A on płynął tymczasem aż pod las, gdzie przeglądał zastawione siatki stawne i dzięciorki, złowione ryby sypał
do kosza, a siatkę i żaki przewoził na inne miejsce. Potem brał się ochoczo do wiosłowania
i nucił:
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Łódko moja, łódko, suwaj po głębinie!
Moja ty kolebko, w tobie życie płynie,
w tobie życie płynie tak miło i prędko,
jak ta złota rybka, co goni za wędką...
Mocny i dźwięczny głos rybaka niósł się po jeziorze, odbijał się o ciemną ścianę lasu
i zatrzymywał u okna, gdzie piękna księżniczka rozmiłowanymi oczyma wodziła za ukochanym, odpowiadając mu głosem dźwięcznym jak srebro:
I ta złota rybka znad jeziornej toni
swym miłosnym wzrokiem za swym lubym goni.
Po jeziornej toni za swym lubym goni,
aż swego miłego do siebie przygoni...
I w takt pieśni powiewała ku niemu białą chusteczką. Na ten znak młody rybak podpływał łodzią pod samo okno. Czasem zbiegała do niego na brzeg i długo ze sobą rozmawiali.
Stara matka wiedziała o tych spotkaniach i przestrzegała syna, że nic dobrego nie może
z tego wyniknąć: piękna księżniczka zwodzi go tylko, lecz nigdy za męża nie weźmie.
W końcu dowiedział się o tych schadzkach rycerz Klementius znad Byczego Dołu, który
mimo długich starań i bogatych podarków nie mógł dotąd zdobyć uczucia księżniczki.
Zrozumiał, że na przeszkodzie stoi mu młody i piękny rybak. Oburzony i zły, zaczął rozmyślać, w jaki sposób mógłby się tego rywala pozbyć.
Przy drodze, która wiedzie z Plusk do leśniczówki Stawiguda, a dalej do Miodówka i Cwikielni, na brzegu gęstego lasu stała nad jeziorem mała chatka z ciosanych sosnowych belek,
trzciną kryta. W tej chatce w owych dawnych latach mieszkała bardzo niebezpieczna czarownica, która miała nawet własnego sługę, co to mieszkał w wypalonej dziupli kilkuwiekowego dębu. Był to kłobuk, który pomagał jej w wykonywaniu wszelkich czarodziejskich
pomysłów. Za to otrzymywał smakowite a wyśmienite potrawy, ciepłe i miękkie legowisko,
a i zapłatę w złocie. Czarownica zaś umiała zamieniać ludzi w zwierzęta, sprowadzać ich
na błędne drogi, sporządzać cudowne lekarstwo na miłość i zakochanie, uśmiercać ludzi
w różnoraki sposób i wiele innych jeszcze czarodziejskich praktyk znała. Do tej właśnie
czarownicy udał się rycerz Klementius po radę, obiecując sutą nagrodę. Czarownica zgodziła się i obiecała mu pomóc.
Któregoś dnia, gdy rybak jak zwykle wypłynął na połów, zerwała się nagle okropna burza,
jakiej jeszcze nikt nie pamiętał. Fale wodne burzyły się, kłębiły, rzucały łódką jak piłką,
a wkrótce ją przewróciły i rybak utonął. Po kilku dniach ludzie znaleźli pustą łódź. Rybaka
nikt więcej nie zobaczył.
Matka długo opłakiwała ukochanego syna i przeklinała księżniczkę. Oskarżała ją o śmierć
chłopca i co dzień stawała na brzegu jeziora, a echo niosło jej klątwy po wodzie:
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– Żebyś zginęła! Żeby cię te fale pochłonęły, tak jak mojego syna! Żebyś się w ziemię
zapadła wraz z twoim pałacem!
Wreszcie pewnej nocy utrafiła we właściwą godzinę.
Następnego ranka patrzą ludzie – zamku nie widać, a nad
jeziorem wznosi się wysoka góra. Kiedy pluszczanie zaciekawieni przepłynęli jezioro i podeszli bliżej, usłyszeli jakiś daleki, jakby z głębi ziemi dochodzący głos: „Jestem niewinna
śmierci rybaka, ale że jego matka w tę
godzinę, w której się wszelkie życzenia, dobre czy złe, spełniają, taką na
mnie klątwę rzuciła, zostałam wraz
z moim zamkiem ziemią zasypana... I będę tak długo cierpieć, aż
się komuś we wsi krowa ocieli i porodzi parkę białych
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byczków. Kiedy tymi byczkami oborzecie tę górę trzy razy wokoło, skończy się moje cierpienie i zamek ze skarbami wróci na powierzchnię ziemi”.
Przerazili się ludzie. Poszli do domów pełni niepokoju.
Od tego czasu stoi na brzegu ta góra. Ale nikt tam nocą nie pójdzie, gdyż o północy ukazuje się na szczycie i schodzi do jeziora dziewczyna w bieli. Rano po rosie można rozpoznać
ślady bosych stóp...
Rycerz Klementius, kiedy dowiedział się od czarownicy o śmierci młodego rybaka, pewien był, że już nic nie stoi mu na przeszkodzie, by zyskać względy pięknej księżniczki.
Wybrał się więc po jakimś czasie prosić o jej rękę. Ale gdy stanął nad jeziorem, nie ujrzał
ani pięknej księżniczki w oknie, ani zamku – na brzegu jeziora Plusznego wznosiła się góra.
Ogarnęła go rozpacz, gniew i chęć zemsty na czarownicy.
Zaraz też nabił swoją strzelbę, jak na dzika, a oprócz tego wsunął w lufę srebrną monetę
– wiedział, że bez srebra nie mógłby zabić czarownicy, co ze złymi duchami ma styczność.
Skierował się w stronę lasu, gdzie mieszkała i ukryty za drzewem czekał, aż wyjdzie z chaty.
Wtedy strzelił, a czarownica padła nieżywa. Ciało jej wkrótce rozszarpały wilki i rozniosły
po całym lesie. A kłobuk przeniósł się na inne miejsce.
Ale rycerz, choć dokonał zemsty, spokoju już nie zaznał. Rychło porzucił swój dotychczasowy tryb życia, w końcu dobrał sobie bandę zbójców. Napadali razem na przejeżdżających drogą kupców, rabowali, a cenniejsze skarby chowali do wykopanej w Byczym Dole
kryjówki.
Od tego czasu zaczęło coś straszyć przy drodze nad jeziorem Plusznym. Postrachem okolicy stał się stary dąb z ogromną dziuplą, w której zmieścić by się mogło czterech ludzi. Byli
tacy, co widzieli tam czaszkę czarownicy z iskrzącymi ogniem oczodołami; inni widzieli
dwa złe duchy w postaci czarnych psów, które się przed dębem ku ziemi łasiły i w podskokach krążyły dokoła, a jeszcze inni, gdy tamtędy przejeżdżali, jeżeli nawet sami stracha nie
ujrzeli, to zobaczyły go konie, które się z bojaźni wspinały na tylne nogi i nie chciały z miejsca ruszyć, póki woźnica nie zszedł z wozu i nie zrobił przed nimi znaku krzyża świętego.
I nawet ci, co w strachy nie wierzyli, przyznawali, że nieswojo się czują, przechodząc
tamtędy nocą.
– Kiedym szedł po ciemku ze Stazigudy przy tam głupsiam dambzie – wtrąca ojciec Kowalskiego – to chocam wprawdzie nikogo nie zidział, ale dało mi taki łokropny strach, aż
mi włosy na głowzie wstały.
Wreszcie przed wojną światową, kiedy budowano szosę, zrąbano ten dąb, co ludziom tyle
strachu napędzał. A potem i strachy ucichły. Ale Góra Kuka – a w jej głębi wielkie skarby,
zamek i księżniczka – czeka dalej, aż czyjaś krowa w Pluskach porodzi parę białych byczków i ktoś oborze nimi górę trzy razy wokoło. Wtedy zamek wyłoni się na powierzchnię
ziemi i nastanie w Pluskach takie bogactwo, że nawet świnie będą jadły ze złotych koryt.
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