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Kraina Bajkowa Kasieńki - Preambuła
Wielce Szanowne Panie, Wielmożni Panowie, Drogi Ludu!
Świadoma obowiązków swoich, jako władzczyni gór, zwanych przez Was Orlickimi,
postanowiłam wydać oświadczenie.
Ziemia moja, nad którą panuję od niepamiętnych czasów, częstokroć zwana jest
baśniowa, co z dziękczynieniem przyjmuję- Jest wszakże moją chlubą, że góry i cała
kraina u ich stó wadają się śmiertelnikom pięknę.
W ostatnich czasach wiele naporu na góry Kasieńki widać. Ba, nawet u sąsiadów,
to jest w krainie, która też do bajkowych postaci należała, niejakie to maleńkie
państewko stworzono. Postanowiłam przeto i ja, księżniczka Katarzyna, przez lud
nazywana czule Kasieńka, ogłosić w Górach Orlickich kraine bajek. W porozumieniu z przyjaciółmi mymi nadaję jej nazwę „Bajkowej Krainy Kasieńki“.
Aby wyjaśnić moje postanowienie, winnam przypomnieć Wam, iż Góry Orlickie
są domem wielu bajkowych postaci. Od skrzatów podziemnych, zwanych
permonikami, poprzez rusałki, wodniki, czorty, leśne duchy i straszydła, błędne
ogniki i inną drobną gawidź, a kończąc na królu wód, co to pod Suchým vrchem
przebywa. Aby postacie bajkowe spokoju swego zażywały co to w dobrych
zamiarach w nasze góry przybywa, może się z nimi spotkać. W cieniu drzew
na głębokimi toniami, na szczytach skał czy też jeno na stronach bajkowych książek
– ma to być wszak spotkanie miłe, aby człek miał chęć do Gór Orlickich wracać.
Moją władze śmiertelnicy – burmistrzowie górskich i podgórskich miejscowości
ustanawiają, lecz zarządzanie bajkową krainą proste nie będzie i pewno wielu
kłopotów im przysporzy. Lecz mimo to niechże będzie im ku radości, że być może
w poszukiwaniu bajki więcej wędrowników i pacholąt wyruszy i piękne gminy
królestwa naszego odwiedzi.
A jako że każda świecka kraina ma swoje zasady, co to je ustawami zwiecie,
przygotowałam z pryjaciółmi swymi dziewięć przykazań tudzież artykułów, aby też
i goście bajkowej krainy świadomość o zachowaniu swoim mieli.
Z chwilą ogłoszenia tychże artykułów Bajkowa Kraina Kasieńki jest ustanowioną.
Określono pod Górą Doupnitą, także Velką Deštną, w dzień imienin świętego
Gerharda 24. dnia miesiąca wreśnia Roku Pańskiego 2002.
Kasieńka
Księżniczka Gór Orlickich

Dziewięć przykazań Kasieńki
1) Kraina Kasieńki to ziemia bajkowa, bowiem siły zła, również Złość i Zawiść,
mają tu wstęp wzbroniony.
2) Los Krainy leży w rękach księżniczki Kasieńki, która jest gór władczynią,
a władzę z jej woli wykonują burmistrzowie miejscowości leżących w górach
i na przedgórzu.
3) Bajkowa Kraina to królestwo Kasieńki na głównym grzbiecie gór, dolina
Rampuszaka wokół Orlickiego Záhoří, dolina rusałki Julinki oraz wszystkie
posiadłości wodników, królestwa podziemnych skrzatów, barłogi czortów,
lasy skrzeczących straszydeł, skały ognistych chłopków, młaki błędnych
ogników i kryjówki wszystkich bajkowych postaci oraz wszystkie pałace i zamki,
w których Biała Pani pomieszkuje.
4) Zimą, gdy śnieg sprawia wiele kłopotów, Kasieńce pomaga Rampuszak,
przyjaciel i doradca narciarzy, górskiego pogotowia ratunkowego i szkółek
narciarskich.
5) Każdy wędrowiec maszerujący po Górach Orlickich powinien zachowywać
się tak, aby przyrody nie niszczyć, domostw bajkowych postaci nie burzyć,
nikomu krzywdy nie robić i nikogo bez powodu nie karać.
6) Kto przestrzegać przykazania piątego nie będzie, słusznie podlegać będzie karze,
którą wymierzyć może każda postać bajkowa, w szczególności zaś księżniczka
Kasieńka, która w każdym miejscu pojawić się może. Tam, gdzie bajka i baśń
będzie za mało, pomóc będzie musiało świeckie ramię karne, tudzież Ochrona
Przyrody, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe a nawet Policja,
by Kasieńce pomóc porządek i ład przywrócić.
7) Na całym terenie Bajkowej Krainy Kasieńki obowiązuje ścisły zakaz okradania
wędrowców i pielgrzymów, co dotyczy zarówno rabusiów na drogach jezdnych,
jak i szynkarzy i im podobnych w schroniskach i domach gościnnych się tu
znajdujących.
8) Każdy wędrowiec odwiedzając wyszynki i inne przyczółki podobne powinien
przestrzegać rad bajkowego dziadka, który prawił: Zachowuj się jak człowiek
i pij jak bydło. Ono wie, kiedy ma dość.
9) Każdy, kto na ziemie Bajkowej Krainy wstąpi, bliźnim swoim a w szczególności
dzieciom radość powinien czynić, a to wspomóc może też kupowanie
prezentów i łakoci. Niech każdy, kto chodaki swoje kurzem Gór Orlickich
oprószy, wesół będzie i szczęśliwy.

Baèetín – b³êdne ogniki
Błędne ogniki i światełka pojawiają się w folklorze ludowym stosunkowo często.
Mówi się o nich, że to dumne anioły, które spadły na ziemię. Z innych źródeł
dowiadujemy się, że to zaklęte dusze ludzi, które w tej postaci pokutują
za popełnione grzechy. Według zapisów zachowanych w kronikach najczęściej
pojawiały się one wiosną i jesienią, wabiły przechodniów z drogi, a szczególnie nocą,
począwszy od pierwszej nocy adwentowej. Były to zjawy łaskawe i szkodliwe,
dobrych ludzi nie zwodziły, złych karały. O baczetińskich błędnych ognikach mówi
się, że kto je widział, nigdy ich nie zapomni. Wszystkie siedem to wysokie szczupłe
blondynki z pięknymi, zdumionymi oczyma. Ich ciała, zakończone na dole
delikatną mgiełką, nie dotykały ziemi. Pojawiały się najczęściej w dwóch miejscach:
Na Brtvě i Na Číhadle. Zawsze w jasne księżycowe noce, najczęściej na polnych
drogach i łąkach, w pobliżu mokradeł. Czasami były miłe i przyjazne, innymi razy
podstępne, a nawet złośliwe. To zależało od tego, kogo spotkały podczas swoich
nocnych harców. Pojawiały się od samego początku istnienia gminy Bačetín,
założonej przez pewnego ziemianina Bačatę około 1458 roku. I prawdopodobnie to
on ma główny udział w pojawieniu się baczetinskich duszyczek – błędnych ogników.
Według historycznie udokumentowanych źródeł ziemianin miał brzydką i kłótliwą
żonę. A ponieważ wszystko ma swoje granice, Bačata zamiast złościć się i kłócić
wciąż ze swoją żoną, znalazł sobie piękną i miłą przyjaciółkę o długich jasnych
włosach. Jak widać, już wtedy mieszkańcy Bačetína mieli wyrobiony gust. Jednak
z czasem jedna przyjaciółka mu nie wystarczała, bo, jak wiadomo, apetyt rośnie
w miarę jedzenia. Bačata znalazł sobie następną i jeszcze jedną, wszystkie piękne,
jasnowłose, aż zebrało się ich siedem, wszystkie urodziwe i miłe. Jednak nic nie trwa
wiecznie i za każdą zabawę trzeba zapłacić. I tak się też stało. Miły ziemianin Bačata
nie tylko zubożał, ale co gorsza, urodziwy fraucymer odkryła jego brzydka i kłótliwa,
wszakże prawowita małżonka. I jak można się było spodziewać, urządziła mu piekło
na ziemi. Bačata wszak był dżentelmenem i nie chciał wyrzec się swoich przyjaciółek
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lub, co gorsza, pozwolić, by popadły w biedę i moralne bagno. Zaproponował więc
honorowo, że razem utopią się w pobliskich bagnach. Mieściły się one w miejscach
nazywanych dziś Na Brtvě i Na Číhadle. Bačata sam doglądał, jak przyjaciółki
zanurzały się w bagnie. Gdy ostatnia, siódma dziewczyna zniknęła pod czarną
powierzchnią, nasz bohater, zupełnie przypadkiem przypomniał sobie, że jego zła
żona kazała mu przyjść na czas na obiad, że będzie wieprzowina z kapustą
i knedlami. A więc posłusznie i grzecznie wrócił do domu. Myliłby się ten, kto by
pomyślał, że za swój haniebny czyn został sprawiedliwie ukarany. W żadnym
wypadku. Zdążył jeszcze ponownie się wzbogacić i w spokoju ze swoją złą i kłótliwą
żoną dożył sędziwego wieku. Swoim potomkom przekazał ziemie sięgające aż do
Dobruški. Błędne ogniki zaczęły się pojawiać w okolicach Bačetína dopiero po jego
śmierci. Czasami wędrowcom pokażą właściwą drogę, innym razem sprowadzą ich
na bagna. Tak jak wówczas, przed Bożym Narodzeniem. Chłop z Bačetína wysłał
pod wieczór parobka do Ohnišova do rzeźnika, by następnego dnia rano przyszedł
do nich zabić wieprzka. Młodzieniec poszedł prosto przez łąki, by mieć bliżej. Wtem
przed nim pojawiło się światełko. Parobek się zdziwił i pomyślał, że drogę pomylił,
przecież tam nie powinno być żadnego domostwa. Szedł w kierunku światła, aby
sprawdzić, dokąd tak naprawdę po ciemku zabłądził. Ale światło się nie przybliżało.
Młodzieniec zaczął biec – i bach, wpadł do potoku. Gdy zmoczony, zabłocony i cały
zziębnięty w końcu wdrapał się na brzeg, ujrzał kolejne dwa światełka poruszające
się i unoszące nad potokiem. Przeraził się bardzo, bo uświadomił sobie, że to błędne
ogniki, które sprowadziły go z drogi. Siedząc na brzegu, gorączkowo myślał, jak
uciec z pułapki. Wtem usłyszał w oddali szczekanie psa. Podniósł się i ruszył
w kierunku dochodzącego dźwięku. W duszy modlił się, by pies jeszcze się odezwał
– i szczęście mu sprzyjało. Szczekanie psa zabrzmiało po chwili i stosunkowo blisko.
Wkrótce parobek stanął przy domostwie. Jakie było jego zaskoczenie, gdy zobaczył,
że dotarł z powrotem do Bačetína. Zmęczony, zmarznięty i śmiertelnie przerażony
dowlókł się do domu i ze zgrozą w oczach opowiedział o wszystkim gospodarzowi.
Ten następnego dnia pojechał po rzeźnika wozem. W ten sposób błędne ogniki
wydłużyły wieprzkowi życie o dodatkowe pół dnia. A parobek? Ta przygoda
kosztowała go wielkie przeziębienie, a od tamtego czasu po ciemku nigdy ze wsi nie
wychodził. Z błędnymi ognikami miał do czynienia także stary kataryniarz.
W Domašínie, położonym za doliną kawałek od Bačetína, była zabawa, więc kręcili
tam z babcią korbką swojego kołowrotku, aż ręce ich bolały. Jedzenia i picia było
dostatek, a chłopi wciąż domagali się muzyki. W drogę powrotną do domu
wyruszyli dopiero po ciemku. Wiadomo, szli prosto przez Brtvę. Babcia szła
przodem, bo spieszyła się, by w domu rozpalić, a dziadek ciągnął katarynkę sam.
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Wypił tego dnia nieco więcej, niż mógł, i nawet nie wiedział, że zszedł z drogi
i ciągnął swój instrument przez łąki. Wtem ni stąd, ni zowąd pojawiły się światełka.
Harcowały wokół niego, wabiąc go dalej na bagnistą łąkę. Kataryniarz stanął, przez
chwilę gapił się na nie roztrzęsiony, a potem chyba swoją rolę odegrała też gorzałka,
którą popijał z sąsiadami z Domašína, bo wyciągnął korbkę, włożył ją w skrzynkę
i zaczął błędnym ognikom przygrywać. Światełka przestały dziadka wabić i zaczęły
wokół niego żwawo tańczyć. W tym czasie babcia rozpaliła w domu pod piecem,
przyszykowała pierzyny, żeby dziadek mógł od razu położyć się spać, ale on jakoś nie
spieszył się do domu. Otuliła się więc wełnianą chustą i wyruszyła mężowi
naprzeciw. W oddali usłyszała katarynkę. "Cóż ten mój chłop wariuje, czyżby nie
miał dosyć po całym dniu?” – pomyślała i przyspieszyła kroku. Gdy zobaczyła harce
błędnych ogników, zamurowało ją. Potem jednak dodała sobie odwagi, przeżegnała
się, zrobiła znak krzyża w stronę błędnych ogników i zawołała: "Chwal każdy dobry
duch Pana!”. Światełka zniknęły, staruszka złapała dziadka pod rękę i szczęśliwie
razem wrócili do domu. A jeśli uważacie, że dziadek się poprawił i gorzałka przestała
mu smakować, to musicie poczytać jakąś inną bajkę. Jakkolwiek z przytoczonych
historii wynika, że podczas swoich wędrówek trzeba uważać i do celu starać się
dotrzeć przed zmrokiem.

Bartošovice v Orlických horách – Ledrziczek
Do grona bajkowych patronów został zaliczony także rozbójnik Ledrziczek
(Ledříček), Janosik Gór Orlickich. Patronami naszych gmin są postaci związane
z bajkami. Natomiast Ledrziczek jest postacią udokumentowaną historycznie. Żył
w pierwszej połowie XIX wieku i działał przede wszystkim w okolicach Klášterca
nad Orlicí. Był zmorą tamtejszej szlachty, a mimo to Bartošovice uznały go za
swojego pełnoprawnego patrona. Do klasztereckich lasów, do Ziemskiej Bramy czy
Skały Ledrziczka (Ledříčkova skála) to kawałek stąd. Niemałą rolę odegrał też fakt,
że Ledrziczek znał bardzo dobrze pobliskie lasy i w wielu miejscach w okolicy
„pracował”. Na wstępie nazwaliśmy go Janosikiem Gór Orlickich. Takie porównanie
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ma swoje uzasadnienie. Przeszło dwadzieścia lat Ledrziczek zabierał bogatym,
a dawał biednym. Niejedna miejscowa rodzina przeżyła tylko dzięki jego darom
i pomocy. Ledrziczek pochodził z biednej rodziny. Jego ojciec, Hans Leder, był
z zawodu krawcem, ale ponieważ w górach nie za bardzo na tym zarabiał, to dorabiał
zbieraniem starych szmat i żelaza. Syn Józef był drobnej postury i w okolicy wszyscy
nazywali go Ledrziczkiem.
Od dzieciństwa miał mnóstwo kłopotów. Ile razy pobił się z bogatszymi
chłopakami, którzy go poniżali i naśmiewali się z niego, że jest biednym żydem. Ileż
to razy zbił go szlachecki leśniczy tylko dlatego, że chciał przynieść z lasu na opał
posusz niewiele większy od chrustu. I w chłopcu przez te wszystkie lata dojrzewała
przekora. Musiał się tułać po różnych miejscach, raz służył u chłopa, innym razem
pomagał ojcu ze złomem. Sposób życia, a przede wszystkim jego przekora, bardzo
wadziła miejscowemu wójtowi, który chciał go wysłać do wojska. Tyle, że gdy
żołnierze z ceklarzami szli po niego, zdążył ich zawczasu zobaczyć. Od razu załapał,
co się święci i uciekł do lasu. Tam bywało różnie. Żył z tego, co las dał, a jak tylko było
spokojnie, ostrożnie wślizgiwał się do ciotki Mihulkowej, która nakarmiła go czymś
gorącym, i chociaż przespał się w ciepłym pomieszczeniu.
Wiadomo, że nie chciał wykorzystywać ciotki, ale by móc rzucić się na kupca lub
rzeźnika, musiał mieć broń. A skąd ją wziąć? Lato powoli zbliżało się do końca
i Ledrziczek dobrze wiedział, że zimy w ten sposób nie przeżyje. I wtedy nadarzyła
się okazja. Rykowisko jeleni właśnie osiągało szczyt i jakiś hrabia przyjechał na
polowanie. Ze starym leśniczym chodzili z miejsca na miejsce. Wiadomo,
że leśniczy był przez całe życie przyzwyczajony do chodzenia po lesie, ale hrabia
szybko się zmęczył. Położył się wygodnie na miękkiej leśnej ściółce i poprosił, by
leśniczy opowiedział mu o tutejszej zwierzynie. Za chwilę hrabia spokojnie już spał.
Strzelba i torba z nabojami leżały obok niego. Tak było, gdy zasypiał. Jednak, gdy się
obudził, już było inaczej. Nie było strzelby, nie było amunicji. Nie było ich tam,
ale już w dużej odległości od hrabiego z jednym i drugim dumnie kroczył
Ledrziczek. Z bronią w ręku życie wyglądało zupełnie inaczej. Nawet nie musiał
strzelać, wystarczyło tylko wycelować, a pieniędzy i kosztowności było coraz więcej.
Czasami zabierał też ubrania, a potem podawał się za kogoś innego. Za isaka,
wieśniaka, młodego myśliwego, a nawet za bogatego pana. Kradł wszystko, czego
biedni górale mogli potrzebować. Tkaniny, żywność, buty, garnki. Biednemu
rzemieślnikowi zawsze płacił więcej, niż dostałby na targu, ale zachłannemu
rzeźnikowi zabrał nawet żywego prosiaka. W bartoszovickich chałupach było potem
niespodziewane świniobicie. Rozbójnik grasujący w okolicy nie podobał się panom
w Rokytnicy, ale też w Rychnovie, a już na pewno nie w Žamberku. Tam bowiem
6

ukradł pałacową kasę, chociaż w pomieszczeniu obok spał skarbnik majątku
ziemskiego we własnej osobie, który pilnował skarbca. Ledrziczek podzielił potem
pieniądze wśród żambereckich sąsiadów. Potrzebowali ich bardzo, gdyż podczas
dużego pożaru miasta spaliły się ich domy. Prosili wówczas pana na włościach
o pomoc, ale ten kazał ich wyrzucić. Dwa dni po kradzieży nocą odwiedził sąsiadów
młody mnich. Każdemu dał wystarczająco dużo pieniędzy, aby mogli naprawić swój
dom lub zbudować nowy. Co z tego, że słudzy pańscy dostawali szału, sprawdzali
każdego, kto przechodził przez bramę miejską. Mnicha nikt nie zauważył. Innym
razem chłopu Kalousowi zdechła krowa, żywicielka licznej rodziny. Wieczorem
rodzinę odwiedziła ciotka Mihulkowa. Posiedziała, porozmawiała z nimi,
wysłuchała żalów. Gdy wychodziła, sięgnęła do fartucha i położyła na stole pięć
nowych złotych monet. Że niby Ledrziczek przekazuje im na nową krowę. W ten
sposób Ledrziczek pomagał wszystkim potrzebującym, a oni znowu chętnie
pomagali jemu w znajdowaniu kryjówki. Najlepszą kryjówkę miał w głębokiej
dolinie Dzikiej Orlicy. Powiedział mu o niej stary drwal, w zamian za to, że nie
zostawił jego rodziny w potrzebie. Nikt nie wiedział o grocie umieszczonej
w stromej skalnej ścianie wysoko nad rzeką. Do groty wchodził po wysokiej jodle,
której gałęzie sięgały aż do krawędzi skalnego otworu. Miał tu wygodne łoże,
kryjówkę na towary, a w czasie mglistych wieczorów lub w czasie deszczu, gdy nie
było niczego widać, mógł tu nawet rozpalić mały ogień (dziś to miejsce znane jest
jako Skała Ledrziczka [Ledříčkova skála], chociaż w wyniku obsunięć skał jaskinia
jest dziś o wiele mniejsza aniżeli w czasach rozbójnika). Przez niemal dwadzieścia lat
był on postrachem bogatych i ratunkiem dla biednych górali. Wprawdzie
kilkukrotnie go złapano, jednak zawsze udało mu się zbiec. By żandarmi mogli
zachować twarz, sami o nim gadali, że Ledrziczek ma tajemnicze zioło, które czyni
go niewidzialnym, i dlatego łatwo mu zbiec. Aż pewnej zimy klaszterecki rozbójnik
przestał przychodzić do biednych chałup. Nikt nie wiedział, co się z nim stało.
Ludzie opowiadali, że na zimę przeniósł się w inne rejony, i cieszyli się, że wiosną
ponownie się pojawi. Niestety, tak się nie stało. Gdy stopniały śniegi, drwale znaleźli
ciało swojego wybawcy pod skałą. Prawdopodobnie leżał tam od dłuższego czasu.
Chyba spadł, gdy wspinał się do swojej jaskini. Nikt nie wie, gdzie Ledrziczka
pochowano, ale legenda o nim żyje nadal. Ludzie opowiadali, że nie zginął, że tylko
wielmoża tak wymyślili, by biednych ludzi okłamać. Prawdopodobnie gdzieś się
ukrywa, a gdy nadejdzie czas, na pewno znowu się pojawi.
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Bohdašín – kopalniane skrzaty
Kopalniane skrzaty, tzw. permoniki, zaliczane są zazwyczaj do grona skrzatów
i krasnoludków. W bajkowym świecie cieszą się uznaniem jako fachowcy
i mistrzowie rzemiosła górniczego. Występują wszędzie tam, gdzie dawniej
znajdowały się sztolnie i różne górnicze obiekty, jak na przykład w okolicach
Příbrami, Kutnej Hory i w innych miejscach. W Górach Orlickich żyją
w podziemiach, najchętniej jednak w starych sztolniach i wyrobiskach, w których
dawniej wydobywano żelazo i poszukiwano srebra. Skrzaty są różnej wielkości:
mają od trzydziestu centymetrów do jednego metra. W większości odziane są
w stare górnicze szaty z kapturem. I podobnie jak król, za pasem noszą srebrny
młoteczek. On każdemu pokaże ukryte skarby podziemi i łatwo rozbije nawet
najbardziej twardą skałą. Każdy skrzat pilnuje swojego młotka niczym oka w głowie.
Broń Boże, aby zapomniał go w kopalni, w której pracują ludzie, i by ludzka ręka
dotknęła jego narzędzia. Młotek potem służy człowiekowi tak samo jak skrzatowi
i tylko nowy właściciel może korzystać z jego mocy. Skrzat musi odzyskać młotek
przed upływem roku, aby król przywrócił jego czarodziejską moc. Jeżeli nie uda mu
się odzyskać swojego narzędzia, za karę musi odejść z podziemnego królestwa.
W świecie ludzi skrzat z żalu umiera i zamienia się w kamień. Znana jest historia, gdy
górnik znalazł srebrny młotek i nie przyznał się do tego skrzatowi. Ten jednak
niedługo dowiedział się, że górnik rzeczywiście go ma, i prosił o jego zwrot.
W zamian oarował skarby ziemi, kamienie szlachetne i złoto. Górnik jednak
go wyśmiał, bo młotek miał mu przynieść większy zysk. I chociaż kopalniane skrzaty
są przyjazne, w tym przypadku się rozzłościły i brzydko zemściły. Skrzat zasypał
górnika i odebrał mu swój młotek. W innej bajkowej opowieści górnik był bardziej
rozsądny, młotka nawet nie dotknął, tylko przykrył go swoją bluzą. A gdy skrzat
szukał swojego narzędzia, w podziękowaniu zaoferował człowiekowi sowitą
nagrodę. Górnik skorzystał z oferty i skrzat w nagrodę przez cały rok pomagał mu
w pracy.
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Skrzaty kopalniane w większości są płochliwe i nie lubią się ukazywać ludziom.
Chociaż w legendach znane są też wyjątki. Przykładowo pomiędzy Solnicą
i Skuhrovem skrzat permonik ukazywał się ludziom. Jeździł po lesie na zającu, a na
końcu czapeczki błyszczał mu niebieski diament. Skrzaty kopalniane były zawsze
przyjaciółmi górników. A gdy górnicy wydobywali skarby, których oni strzegli,
rzadko im robiły krzywdę. Tylko jeżeli człowiek nie był uczciwy, skrzat potrał się
zemścić. Dlaczego skrzaty permoniki mają związek z Bohdašínem? To było tak. Od
czasów średniowiecza w okolicy miejscowości szukano rudy żelaza i tu ją
wydobywano (w latach 1446-1646). Nawet nazwa gminy Bohdašín na coś
wskazuje. W starych legendach mówi się, że dawno temu jeden mistrz górniczy
szukał tu żelaza, czyli w języku staroczeskim „šín“. Gdy oglądał lokalną rudę,
wypowiedział życzenie, by bóg im dał żelazo, co brzmiało „Boh dá šín“. A gdy wokół
wyrobiska później powstała osada, zaczęto ją nazywać właśnie tym wyrażonym
życzeniem. Inna legenda mówi, że powiedzenie „Boh dá šín“ było pozdrowieniem
dawnych górników. Tak czy owak, dołów kopalnianych już dawno tu nie ma, tylko
lokalni znawcy potraą jeszcze pokazać, którędy prowadziły drogi do podziemi.
Żelazo wydobywano także w okolicy, choćby w dolinie pod Novym Hrádkiem, ale
nazwa miejscowości już została. Skrzaty ponoć wciąż tu chętnie przebywają, przede
wszystkim dlatego, że ziemia cały czas bogata jest tu w żelazo i grat. Można zapytać
miejscowych, ile pracy trzeba, żeby coś tu wykopać. To bowiem skrzaty się bronią,
by ludzie za blisko do nich nie podeszli. Wprawdzie w okolicy czasami jakaś sztolnia
się zapadnie i pokaże, którędy w przeszłości prowadziły górnicze korytarze, ale
skrzaty wszystkie wejścia szybko zasypują, żeby mieć spokój i by ludzie im nie
przeszkadzali. W naszym regionie zachowało się wiele pięknych bajek
o kopalnianych skrzatach permonikach. Jedna z nich opowiada o pochodzeniu
przyrodniczej osobliwości naszych gór. Odwiedzając nasze góry na przedwiośniu,
można zobaczyć na brzegach potoków białe kobierce śnieżyc. A czyja to sprawka?
Wodnego króla, Kasieńki i właśnie kopalnianych skrzatów. Jednego roku bowiem
wiosna długo nie nadchodziła i do chat pod górami zawitały choroby i głód. Chyba
w każdym domostwie ktoś już chorował. I wówczas jedna dziewczyna postanowiła
zwrócić się o pomoc do Kasieńki. Chciała, by pomogła jej obudzić wodnego króla,
śpiącego w jaskini pod Suchym vrchem, by swoim ciepłym oddechem przełamał
lodowe kry na potokach i rzekach i przywołał wiosnę. Kasieńka i skrzaty starali się
obudzić śpiocha, ale każda próba była bezskuteczna. Król spał i spał. Wszyscy
chodzili smutni, a na ziemi wciąż panowała Pani Zima i jej pomocnik Wicher.
Aż pewien stary skrzat wpadł na pomysł, że pomóc mógłby taki dźwięk, który byłby
silniejszy od zimnego północnego wiatru. Wszyscy czekali, jaki straszliwy krzyk
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wymyślą, ale zamiast tego skrzat polecił, aby każdy wykuł przynajmniej po jednym
srebrnym dzwoneczku. A potem skrzaty rozbiegły się pod ziemią i wszędzie tam,
gdzie przy potokach była trochę miękka ziemia czy mała mysia dziura, powysuwały
dzwoneczki na powierzchnię. „Huuuu, co to jest?” – zahuczał północny wiatr, całą
siłą dmuchając w dzwoneczki. I im bardziej i więcej w nie dmuchał, tym mocniej
i głośniej dzwoniły, aż w końcu obudziły wodnego króla. Przeciągnął się – w górach
aż zagrzmiało, odetchnął – zawiał ciepły wiatr. Wyszedł ze swojej jaskini, rozpędził
śniegowe chmury – i nad górami zaświeciło słońce. A dzwoneczki? Pozostały
w górach już na zawsze. Co roku na wiosnę zakwitają ich tysiące. To dlatego, by
wodny król już nigdy nie zaspał. Nie zrywajcie ich, bo Pani Zima bardzo by się
ucieszyła i od razu spróbowałaby swojej mroźnej mocy.

Borová – Skarb na Strážnicy
Wzgórze Strážnice nad Borovą pełniło w przeszłości ważną funkcję w obronie ziem
czeskich. Ponieważ na wzgórzu stała dawniej strażnica, to zawsze podczas najazdu
Prusaków toczono o nie zacięte walki. Ze wzgórzem będącym ważnym punktem
w tym regionie związana jest poniższa legenda. Przez wiele stuleci ludzie wierzyli,
że w pewnym miejscu na zboczach Strážnicy ukryty jest cenny skarb. Pastuszkowie
kóz i owiec czasami opowiadali, że po dzwonach na Anioł Pański widywali w jednym
miejscu płonący niebieskawy płomień, co miało potwierdzać legendę o skarbie.
Od dawna wierzono, że to właśnie płomień wskazuje miejsce, w którym bywają
ukryte skarby. W chacie na obrzeżach Borowej mieszkał były żołnierz, który przez
wiele lat służył w wojsku pod generałem Daunem. Był biedny, pracował jako tkacz,
ale zarobek ledwo wystarczał mu na życie. Miał przynajmniej chałupę, która się
wprawdzie rozpadała, ale należała do niego, nie musiał zatem płacić czynszu i nie był
od nikogo zależny. Miał psa, więc nie czuł się taki samotny. Pewnego razu, dość
długo po północy, gdy kładł się spać, zauważył, że jego pies nie biega wokół chałupy
tak jak zawsze. Najpierw go zawołał, ale gdy pies nie przybiegł, postanowił go
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poszukać. Czuł, jakby coś wabiło go w stronę Strážnicy, ruszył więc w tym kierunku.
Zbliżał się już do jej podnóży, gdy usłyszał szczekanie swojego psa. Podszedł bliżej
i zobaczył go siedzącego na ziemi i niespokojnie na coś warczącego. Gdy stanął obok
psa, dostrzegł, co tak go niepokoiło. Był to niebieskawy płomień, który jasno migotał
w ciemnościach. Żołnierz od razu przypomniał sobie te wszystkie historie, w które
nigdy nie wierzył. Mówiono, że gdy ktoś zobaczy taki płomień trzykrotnie z rzędu,
może wejść w posiadanie ukrytego skarbu. Wyruszył więc w to miejsce także w dwie
kolejne noce, a gdy płomień za każdym razem się pojawił, był już zdecydowany.
Wybrał się tam następnego ranka i w miejscu płomyczka ujrzał wielki stos złotych
pieniędzy. Zdobyć je jednak nie było łatwo. Pilnował ich ogromny czarny kudłaty
pies, jakiego w życiu nie widział. Stary żołnierz podszedł do stosu, przez chwilę
patrzył na psa, ale pies nie reagował. Zaczął więc pakować złoto do przyniesionego
worka. Pies w tym momencie zawarczał i złowrogo zaszczekał, żołnierz na chwilę
przystanął. Pies od razu przestał szczekać, więc mężczyzna zaczął znowu ładować
złoto. Pies zaczął szczekać głośniej niż przedtem, ale doświadczony żołnierz już bez
strachu pakował złoto dalej i prawie przypłacił to życiem. Pies nagle skoczył i rzucił
się na niego, jakby chciał go udusić. Mężczyzna nie zamierzał się poddać, był
przecież żołnierzem i stanął z psem do walki. Być może nie skończyłoby się to dla
niego dobrze, jednak w tym momencie borowski dzwon zaczął bić południe i pies
wraz ze skarbem gdzieś zniknął. Pozostało tylko złoto, które mężczyzna zdążył
włożyć do worka. Zabrał je bez problemów do domu i do śmierci żył szczęśliwy
i zadowolony i nigdy już nie zaznał biedy (według Evy Koudelkovej).

Bystré – koń Wiktor
W miejscowości Bystré niedaleko Dobruški żył chałupnik Bohouš Pábl. Po wojnach
prusko-austriackich przez przypadek został właścicielem konia, któremu nadał imię
Wiktor. Już pierwszego dnia znalazł pracę dla konia, mieli zwozić drewno z lasu.
Opowieść mówi, że nie była to lekka praca. Drwale musieli poruszać się po zboczach
niczym kozice, a utrzymać się na stoku nie było łatwo. A wjeżdżać tam z koniem?
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„Nie wiem ci ja, Wiktorze, czy da się to zrobić” – zastanawiał się Pábl, głaszcząc
konika po szyi. Koń kiwnął głową, jakby rozumiał, co jego pan mówi. Woźnica nie
musiał używać bata, tylko lekko pociągnął za lejce i Wiktor ruszył. Nawet nie
naprężył szyi, kroczył lekko niczym lalka, ciągnąc za sobą ogromną belkę, jakby to
była drobna szczapa. Kiedy drwale oczyścili trochę pochyłą drogę, nie mogli się
nadziwić. Koń poruszał się po zboczu jak górska owca. Wszyscy kręcili nad tym
głowami. Tam, gdzie człowiek ledwo się utrzymywał, koń szedł tak, jakby był
zrośnięty ze zboczem. Od tamtej pory chałupnikowi żyło się lepiej. W góry
przyjeżdżali w tym czasie również furmani z towarem i zdarzało się, że potrzebowali
pomocy z zaprzęgiem. Wkrótce wszyscy furmani wiedzieli, że najlepszego konia ma
właśnie Pábl. Nie gryzie się z innymi końmi, jest posłuszny i silny jak cały zaprzęg.
Tak więc również zimą, gdy do lasu nie można było jeździć z powodu głębokiego
śniegu, mieli się z czego utrzymać. Jednego wieczoru rozpętała się zawierucha.
Wiatr smagał wszystko, co stanęło mu na drodze. Śnieg wiał i zaklejał oczy każdemu,
kto tylko wystawił nos na dwór. Minęła już północ, gdy zagrzmiał piorun. Wiktor
w stajni dziko rżał i uderzał kopytami, aż dudniło w całej chałupie. Pábl wstał, żeby
zajrzeć do konia, ale zatrzymało go gwałtowne stukanie w drzwi. „Co za czort? Przy
takiej niepogodzie? Pewnie jakiś furman nie wyjechał znów o czasie, a teraz utknął
w tym szaleństwie” – zamamrotał Pábl. Zapalił świecę w lampie, żeby zaświecić
na gościa, otworzył drzwi i cofnął się z przerażenia. Przed drzwiami stał mężczyzna
w myśliwskim ubraniu. Zielony płaszcz miał obszyty pięknym futrem, pan na
pierwszy rzut oka. Ale te jego oczy! Żarzyły się niczym czerwone węgliki! „Hej ty,
woźnico, słyszałem, że masz dobrego konia. Potrzebuję, by ktoś mnie zawiózł na
Sendražský kopec. Dobrze ci zapłacę” – powiedział cudzoziemiec zdecydowanym
głosem. Wymawiając ostatnie słowa, zabrzęczał workiem z pieniędzmi i złowrogo
się zaśmiał. Pábl poszedł się ubrać. Przestraszona żona prosiła go, by nigdzie nie
jechał, że nieznajomy to diabeł we własnej osobie i na pewno go zabije. On ją jednak
uspokajał, że wszystko będzie dobrze. Przecież jeździ dla każdego, nie może tak bez
powodu po prostu odmówić.
Kiedy otworzył drzwi do stajni, zamarł. Jego koń, zawsze piękny i brązowy niczym
świeżo wyłuskany kasztan, był teraz czarny jak węgiel. Z nozdrzy buchał mu ogień,
jego sierść iskrzyła, a kopytami chciał dosięgnąć nieznajomego. Ale ten się tylko
śmiał i umykał przed Wiktorem. Pábl, blady jak ściana, wyciągnął ręce w kierunku
swojego konia. Pod jego dotknięciem Wiktor się uspokoił i dał się zaprzęgnąć. Tylko
czarny kolor mu został. „I jedziemy do domu!” – krzyknął cudzoziemiec
i zadowolony usadowił się w saniach. Z twarzy Bohouša odpłynęła w tym momencie
cała krew. Przecież tuż pod wzgórzem Sendražskim zaczyna się dolina rzeki Metuje,
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która nazywana jest od dawien dawna piekłem. Może to właśnie tam znajdują się
wrota do piekła. Przyduszonym głosem popędził konia i ruszyli. Wichura jeszcze
bardziej się wzmogła, nic nie było widać, wiatr i śnieg uderzały prosto w nich. „No to
będzie piekielna jazda“ – westchnął Bohouš, okrywając się mocniej futrem. Gdy
mijali kościół, woźnica zrobił znak krzyża. Końcówką bata zrobił znak krzyża nad
koniem, a potem, Bóg jeden wie dlaczego, taki sam znak krzyża zrobił nad swoim
pasażerem. W tym momencie usłyszał straszliwy, wręcz przeraźliwy krzyk. Bohouša
coś wyrzuciło z sani, przez moment leciał w powietrzu, potem wpadł w śnieg i stracił
przytomność. Ocknął się dopiero o świcie. Zobaczył nad sobą nieznajomego ocera
w dawnym mundurze, pomagającego mu wstać. Bohouš z przerażeniem rozglądał
się wokół. Burza jakby cudem się wyciszyła, rozbite sanie leżały wywrócone do góry,
wokół była porozrzucana porwana uprząż, ale Wiktora nie było. "To ten rogaty i tak
zabrał mi mojego biedaka” – lamentował głośno. „Nie bój się, panie, wszystko jest
dobrze" – powiedział nieznany ocer. „Zaczekaj, jaki ze mnie pan. A wcale nic nie
jest dobrze, do diaska, skoro ten czort zabrał mojego Wiktora” – złościł się Pábl. „Nie
zabrał, mój panie, ponieważ ja jestem twoim Wiktorem, a ty jesteś moim wybawcą“.
Bohouš usiadł przy tych słowach ponownie w zaspie i wybałuszonymi oczyma
spoglądał na ocera.
„Kiedyś, bardzo dawno temu byłem wysokim ocerem armii i przyznaję, był ze mnie
niezły drań” – ocer rozpoczął swoją historię. „Męczyłem ludzi i konie. Nie było dla
mnie żadnej świętości. Potem w jednej bitwie zostałem śmiertelnie ranny i trałem
do piekła. Za te moje grzechy w sumie nawet inaczej być nie mogło. Nie będę
ci opowiadał, jak bardzo cierpiałem. Miałem jednak szczęście i dzięki nieostrożności
jednego diabła udało mi się z piekła uciec. To jednak nie przekreśliło moich
grzechów. Musiałem pokutować dalej. Początkowo miałem służyć jakiemuś
tyranowi, bym sam poznał, co czyniłem innym. Ale los był dla mnie łaskawy i zesłał
mi ciebie. Dziękuję ci, panie, za twoją szlachetność, miłość i przyjaźń, a przede
wszystkim za wybawienie mnie dzisiejszej nocy. Diabeł, któremu zbiegłem, tej nocy
w końcu mnie znalazł i chciał mnie zaprowadzić z powrotem do piekła. Prawie mu
się to udało. A pieniędzy, jakie znajdowałeś w stajni pod moimi kopytami, nie bój się.
One należą do ciebie, za twoje dobre traktowanie. Pochodzą z mojego dawnego
majątku, nad nimi piekło nie ma mocy. Kup sobie za nie nowego konia i bądź
szczęśliwy. Żegnaj.“
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Česká Čermná – skrzat ze złotej skały
Wiele lat temu w pałacu w Nachodzie mieszkał rycerz znany nie tylko ze swojego
bogactwa, ale przede wszystkim ze swojego skąpstwa. Choć w piwnicach miał
ogromne skarby, to pragnął wciąż większego i większego majątku. Pewnego razu,
a było to wieczorem przed nocą świętojańską, zabłądził do chaty staruszki.
Okoliczni ludzie mówili o niej Baba Wszechwiedząca. Doradziła rycerzowi, jak
zdobyć duży skarb ze złotej skały w Dobrošovie. Na drogę dała mu trzy kwiaty złotej
paproci, które zakwitły właśnie w tę świętojańską noc. Zdradziła mu też tajemnicze
zaklęcie, które otwiera twardą skałę. Ale ostrzegła go, że nie może zgubić żadnego
kwiatu paproci. Rycerz, żądny skarbów, pospieszył do domu, osiodłał konia,
załadował naczynie na skarb i wyruszył w ciemną noc. Dobroszowska skała,
stercząca ponad lasem, wznosiła się przed nim niczym latarnia morska. Dotarł do
niej jakąś godzinę przed północą. Zsiadł z konia i nasłuchiwał, czy usłyszy odgłosy
podziemnych skrzatów, co miało być znakiem, że nadszedł odpowiedni czas. Czekał
długo, lecz niczego nie słyszał. Zaczęła narastać w nim wściekłość, że starucha go
oszukała, jednak tuż przed północą usłyszał dźwięk uderzeń dochodzących gdzieś
głęboko ze skały. Zrobił wszystko, co Baba Wszechwiedząca mu doradziła i skała
otworzyła się przed nim. Pośrodku jaskini tryskało złote źródło. Wokół źródła
i wypływającego z niego strumyka pracowało wiele skrzatów. Byli malutcy, mniej
więcej jak trzyletnie dzieci, wąsy sięgały im aż do kolan. Ubrani byli w czarne obcisłe
spodnie, kufajki z szerokim paskiem, na głowach mieli kaptury, a w rękach lampki,
takie jak miewają górnicy. W drugiej ręce trzymali młotki, które od razu odłożyli,
gdy tylko zobaczyli rycerza. Nie wydali żadnego odgłosu, oczy im tylko błyszczały,
uważnie śledzili każdy ruch rycerza, czekając, co uczyni. On jednak w ogóle nie
zwracał na nich uwagi. Spieszył prosto do źródła. Swoje naczynie wypełnił złotem
po sam brzeg. Sapiąc mocno, wywlekł je przed jaskinię i przy blasku księżyca powoli
wylewał obok skały. W srebrzystym świetle księżyca złoto powoli zastygało.
Spłynęła ostatnia kropla i rycerz miał u stóp ogromną bryłę złota. Chciwiec się
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uradował, że teraz będzie bogatszy od samego czeskiego księcia, i szybko wrócił
do źródła. Tam się nachylił, by ponownie nabrać płynnego złota, gdy nagle
wydarzyło się coś strasznego. Jeden kwiat paproci mu wypadł z ręki i wpadł prosto
do złotego strumyka. W tym momencie rozległ się przerażający chichot, aż zatrzęsła
się cała skała. Przy śmiechu i radości skrzatów skała z łomotem i zgrzytem się
zamknęła, grzebiąc skąpca na zawsze w swoim wnętrzu. Następnego dnia o świcie
drwale znaleźli przy skale ogromną bryłę złota. Nikt nie umiał wyjaśnić tego cudu
nocy świętojańskiej, tylko Baba Wszechwiedząca wiedziała, co się wydarzyło. „Był
to straszny chciwiec i skąpstwo go zgubiło. Pragnął zatracenia innych i sam się
zatracił” – powiedziała mądrze i na tym to się dla niej skończyło. Od tego czasu
ponoć nikt już nie wszedł do skały w Dobrošovie. Gdy będziecie stali nad Česką
Čermną przy skale na skraju lasu, słuchajcie uważnie, czy ze środka czegoś nie
usłyszycie. Złote źródło bije tam ponoć po dziś dzień, a czasami można usłyszeć
delikatne stukanie młoteczków skrzatów ze złotej skały.

Deštné v Orlických horách – Kasieńka
Bajkowym patronem miejscowości Deštné jest władczyni Gór Orlickich,
księżniczka Kasieńka. Bajkowa istota o dużej mocy, która może zjawić się w każdej
postaci. W bajkach najczęściej opisywana jest jako młoda dziewczyna w prostym
ubraniu lub jako piękna pani w cudownej sukni – prawdziwa władczyni. Otrzymała
wielką moc, którą wykorzystuje na korzyść swoich gór i ich mieszkańców. Jeżeli
musi już karać, stara się raczej wychowywać, by nikomu nie zrobić krzywdy.
Księżniczka Kasieńka to jedna z postaci bajkowych z Gór Orlickich. Czasami
pojawia się w opowieściach tylko na krótko, by coś doradzić i potem zostawia już
zwykłych ludzi, by o swoje szczęście zadbali swoimi uczynkami. Albo pomoże
w nieszczęściu, choćby z pomocą innych bajkowych postaci naszych gór. Wtedy jest
prawdziwym genius loci – duchem opiekuńczym miejsca. Ciekawostką jest,
że chociaż w baśniach opowiadanych przez dawnych, niemieckich mieszkańców nie
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występuje bezpośrednio księżniczka Kasieńka, to pojawia się w nich władczyni gór i
lasów jako mocna leśna pani – Waldfrau lub tajemnicza pani – Hummelfrau.
Po prostu władczynią naszych gór zawsze była „kobieta”. O jej pochodzeniu jest
mowa w kilku bajkowych opowieściach. Najstarszym wyobrażeniem jest
z pewnością sztuka Aloisa Jiráska „Pan Johanes“ (chociaż po raz pierwszy literacko
występuje w „Babuni“ Boženy Němcovej w opowieściach karkonoskiej zielarki).
A. Jirásek przedstawia ją jako księżniczkę uciekającą przed panem Johanesem, tzn.
Karkonoszem. Václav Šplíchal w książce „Kačenka z Orlických hor“ (Kasieńka z Gór
Orlickich) wykorzystał inne legendy, w których Kasieńka pochodzi z prostej
chałupy węglarza i z woli zwierząt staje się ich władczynią. Josef Lukášek w swoim
tomie bajek z Gór Orlickich, podobnie jak A. Jirásek, przedstawia Kasieńkę jako
córkę czeskiego króla uciekającą przed niechcianymi mężami. Po pokonaniu wielu
przeszkód Kasieńka w magiczną noc spożywa kwiat złotej paproci, stając się
nieśmiertelną, a bajkowe postaci przyjmują ją jako władczynię Gór Orlickich.
W bajkowym i realnym świecie księżniczka Kasieńka to piękna młoda kobieta
o długich, niemal złotych włosach, w której zakochał się nawet sam władca
Karkonoszy – Duch Gór, znany też jako Karkonosz. Zaproponował jej ponoć
zaślubiny, które ona odrzuciła. Nie od razu, dopiero po jakimś czasie. Przebywał
u niej przez kilka dni z wizytą jako jej gość. I wtedy stwierdziła, że jest nie tylko
starym zrzędą, ale również należy do tych, którzy nie bardzo lubią słyszeć inne
poglądy. W ten sposób nie mogliby razem panować. To nie byłoby dobre. A więc
postanowiła, że odrzuci jego propozycję. Chciała mu to wtedy jakoś rozsądnie
wyjaśnić, ale wiecie, jak jest, facet. Bardzo się obraził i wściekły wrócił do domu.
Niszczył po drodze wszystko, co mu się napatoczyło. Pozostały po nim rozwalone
domy, powalone drzewa i rozlane górskie potoki. Ale z czasem wszystko przemyślał i
zrozumiał, że Kasieńka jest nie tylko piękna, ale też mądra. Na pewno lepiej być
dobrymi przyjaciółmi aniżeli skłóconymi małżonkami. Stąd też Karkonosz chadza
w Góry Orlickie odwiedzać swoją „ukochaną”, choć lepiej powiedzmy przyjaciółkę,
i wspólnie się naradzają, jak wychowywać tę ludzką czeladź, by górom, przyrodzie,
a nieraz nawet sobie nie szkodziła.
Gdzie Kasieńkę można znaleźć
Według legend Kasieńka ma swoją siedzibę na Orlicy, ale może pojawić się
w każdym innym miejscu w górach. Wiele czasu spędza też ponoć w swoim
ogródku, który zbudował dla niej Karkonosz, przenosząc tu wiele pięknych roślin ze
swoich gór. W okolicy Hronova i Červenego Kostelca mówi się, że ponoć ukrywała
się gdzieś na Skalniaku (w polskich Górach Stołowych), a ponieważ przynosił jej
nawet kamienie z Karkonoszy, do dziś są tam labirynty skalne. Ale według lokalnych
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bajek i legend ogródek Kasieńki znajdował się na łące tuż obok puszczy Bukačka.
Dlatego rosną tu ponoć po dziś dzień rzadkie rośliny objęte ochroną. Nie chcąc
Kasieńki rozzłościć, nie należy ich zrywać. Wystarczy, gdy będziemy się delektować
ich pięknem na łące, a gdy chcemy je komuś pokazać, można użyć aparatu
fotogracznego lub kamery.

Dobřany – rycerz Drslawic
Na zachód od miejscowości Dobřany, tuż za torami autocrossowymi, ukryte
są pozostałości potężnego niegdyś dobrzańskiego zamku. Dziś cały teren porośnięty
jest drzewami, widoczne są tylko resztki palatium i niektórych murów. Dopiero
po pokonaniu zamkowej fosy i dokładniejszym poszukiwaniu można odnaleźć
dawną studnię i przejścia w murach, które oddzielały poszczególne dziedzińce.
Kilka lat temu wykarczowano wiatrołomy i przed oczyma zwiedzających ukazała się
ogromna połać zamku. Niektórzy historycy zadawali nawet wtedy pytanie, dlaczego
tu, pośrodku gór, zbudowano tak potężne umocnienia. Zamek był prawdopodobnie
własnością rodu Drslawiców, ale raczej nie należał do systemu obronnych zamków
królewskich, więc musiał być inaczej wykorzystywany. Rodowa siedziba,
schronienie poszukiwaczy złota lub miejsce noclegu dla karawan kupieckich
wędrujących po trakcie handlowym wzdłuż Złotego Potoku, którego pozostałości
są w niektórych miejscach widoczne do dnia dzisiejszego. A może wszystko
to razem. Początki zamku to chyba XII wiek, natomiast dość precyzyjnie można
określić jego schyłek. W 1738 roku w Dobřanach zakończono budowę kościoła św.
Mikołaja, a według zapisów w kronikach do jego budowy użyto materiałów
pochodzących z murów, wówczas już od dawna opustoszałego, dobrzańskiego
zamku. Utrzymanie w ryzach i bojowej gotowości licznej załogi, która była
niezbędna do ochrony zamku, wymagało z pewnością znacznej surowości
dowódców i właścicieli. Jeden rycerz z rodu Drslawiców słynął ze swojej surowości,
wręcz okrucieństwa, i krąży o nim taka oto legenda. Był srogi dla swojej załogi
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i poddanych i za swoje okrucieństwo został po śmierci według zasług ukarany.
Jego dusza nie zaznała spokoju. W różnych postaciach błądziła po zamku i jego
podziemiach, pilnując skarbów, które Drslawic zgromadził za życia. Raz jego duch
zjawiał się jako rycerz w pełnej zbroi, innym razem widziano go jako ognistego psa,
a inni twierdzili, że po opustoszałym zamku błąka się wychudzony starzec. Lata
mijały, zamek pustoszał, a wśród ocalałych ruin pastuszkowie wypasali bydło. Wśród
chłopaków z okolicznych chałup był także biedny sierota Maciej. Po śmierci
rodziców mieszkał u jednego z chłopów i wypasał jego bydło. Gospodarz był starym
zrzędą, dla wszystkich w okolicy był zły i opryskliwy. A do tego był strasznie skąpy.
Całe szczęście, że w gospodarstwie mieszkała także jego siostra, bo ona była dla
Macieja dobra. Właśnie dziś dostał od niej nowe drewniaki. Chłopak się cieszył,
że w jesienne pluchy nie będzie chodził boso, i teraz dumnie w nich paradował.
Wiadomo oczywiście, że nowiusieńkie drewniaki wzbudzały zainteresowanie
pozostałych pastuszków. Maciej ani się spostrzegł, gdy przewrócili go na ziemię
i za chwilę drewniaki latały już w powietrzu. Wystarczył jeden tylko niefortunny rzut
i but zniknął w dawnej zamkowej studni. Wszyscy stanęli jak wryci. Tego nie chcieli.
Przecież ich domy też nie opływały w bogactwa i dobrze wiedzieli, co to dla Macieja
oznacza. Zanim się spostrzegli, drewniak wyleciał ze studni. Spadł na ziemię
i wysypały się z niego złote monety. Na każdego przypadła dokładnie jedna moneta.
Ileż było radości. Najbardziej jednak cieszył się Maciej. Miał drewniak, a do tego
jeszcze złotą monetę. Już chciał biec do domu, gdy Józio, syn wójta, go zatrzymał.
Niech spróbuje jeszcze raz, to może będą mieli po dwie monety. Maciej nie chciał
tego, ale inni pastuszkowie też go namawiali, żeby to zrobił. Zdjął więc drewniak
i rzucił do dziury. Smutnymi oczyma patrzył, jak znika w ciemnych głębinach
dawnej studni i czekał, aż chodak ponownie się pojawi. Chłopcy siedzieli wkoło
i czekali razem z nim. Długo i nadaremnie. Powoli zapadał zmrok, niektórzy musieli
już spieszyć do domu. Maciej w końcu postanowił, że sam pójdzie po drewniak.
Ostrożnie zaczął schodzić w dół studni.
Dawni budowniczowie zamku wydrążyli studnię w skale z licznymi występkami,
po których szczęśliwie dotarł na dół. Zapalił osmoloną gałąź, którą ze sobą zabrał,
i rozglądał się za butem. Wtem ni stąd, ni zowąd pojawił się obok niego starzec.
„Szukasz drewniaka, prawda?” – zagadał do chłopaka. „Za mało ci było tego, co
ci dałem?” „Oj, nie” – wydusił z siebie pastuszek i opowiedział starcowi, jak się
podzielili i dlaczego drewniak ponownie rzucili do studni. „Skoro tak, to chodź ze
mną”. Staruszek wziął go za rękę i wszedł z nim do wąskiego korytarza. Po kilku
krokach byli w małym pomieszczeniu pełnym skarbów. Na stosie pieniędzy leżał
jego drewniak. Maciej, nie czekając, podbiegł do stosu, złapał but i szybko
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go schował za pazuchę. A starzec napełnił mu mieszek pieniędzmi i kosztownościami. „Pamiętaj jednak, że to jest tylko twoje. Co dasz, to dasz. Jeśli gospodarz
będzie chciał ci coś zabrać, pieniądze od razu zamienią się mu w glinę, a kamienie
szlachetne w zwykłe kamienie”. Potem starzec zrobił ręką koła przed oczyma
Macieja i nagle chłopak stał na górze przy studni. Nikogo już nie było, tylko Antek,
syn szewca, na niego czekał. Trzymał w ręku drugi chodak i pilnował, by bydło
gospodarza nie rozbiegło się po okolicy. Uląkł się bardzo, gdy Maciej znienacka
się pojawił. „Dziękuję ci, Antku, że na mnie poczekałeś. Masz, to za pilnowanie,
niech tato uszyje ci porządne skórzane buty” – mówiąc to, wsypał Antkowi
do kieszeni garść złotych monet. „I chodź, i tak dotrzemy do domu po ciemku”.
W domu było niemałe zamieszanie. Gospodarz nie chciał wierzyć własnym uszom,
gdy usłyszał o ogromnym skarbie ukrytym pod ziemią. Chciał od razu zabrać
chłopcu wszystko, ale ten zdążył go ostrzec. Gospodarz jednak i tak mu nie wierzył.
Dotknął jednej monety i nic się nie wydarzyło. Wziął ją do ręki i nic. „Widzisz, ten
stary błazen cię okłamał” – zaśmiał się i włożył pieniążek do kieszeni.
W okamgnieniu miał kieszeń pełną mazistej iłowej gliny. Chłop szalał, a jego siostra
się z niego śmiała. „Widzisz, braciszku, to są pieniądze Macieja. Nie bój się, Macieju,
nikt ich ci nie zabierze. Pójdziesz za nie do szkoły, żebyś nie musiał się włóczyć po
tych kamieniskach tak jak my” – mówiła kobieta, głaszcząc chłopca po włosach.
Gospodarzowi skarb nie dawał jednak spokoju. Drugiego dnia wieczorem ten
dusigrosz przygotował pochodnie i długi sznur i chłopak, chcąc nie chcąc, musiał
go zaprowadzić do studni w ruinach zamku. Chłop zdjął wysoki skórzany kalosz
i wrzucił go do studni. But od razu wyleciał z powrotem, a ze studni zabrzmiał głos:
„Odpuść! Masz wystarczająco dużo”. Gospodarz oglądał but, wytrzepywał go,
ale nic z niego nie wypadło. Duch podziemi oddał mu pusty but. Chłop się zezłościł.
Przywiązał sznur do drzewa, zapalił pochodnię i ruszył w dół studni. Maciej za nim
patrzył. Widział, jak zszedł na dno i rozglądał się w poszukiwaniu korytarza.
W pewnym momencie jednak światło zniknęło i zapanowała głęboka ciemność.
W nocnej ciszy słychać było przerażający chichot. Chłopiec skulił się ze strachu.
Gdy przeraźliwy śmiech ucichł, obok chłopca zabłysnęło jasne światło. Pośrodku
światła stał staruszek i podawał Maciejowi pierścień. „Masz, Macieju, weź go.
To pierścień starego rodu Drslawiców, a ty w pełni na niego zasługujesz. Wczoraj
swoją skromnością wybawiłeś mnie od zaklęcia. Moje miejsce zajął dziś twój pan.
Teraz on będzie pilnował skarbów naszego rodu. Tak długo, dopóki nie znajdzie się
ktoś tak samo skromny, jak ty, by go uwolnić. Wierzę, że pierścień przyniesie
ci szczęście”. Ciężki złoty krążek ześliznął się w dłoń chłopca. A starzec zamienił się
w wielkiego rycerza w pełnej zbroi. W tej oto postaci dawny pan z rodu Drslawiców
19

zaczął powoli znikać, po chwili została po nim tylko delikatna mgiełka unosząca się
powoli ku niebu.

Dobré – wodnik
Wodniki, czyli słodkowodne stworzenia, to czeska bajkowa specjalność. W bajkach
innych krajów występuje władca morza lub królowa jeziora, więc wyjaśnić
cudzoziemcowi legendę czy bajkową opowieść o wodnikach z naszych rzek
i potoków jest trudno, bo nikt nie wie, o co chodzi. Po prostu takiej bajkowej postaci
nie znają nigdzie indziej. Można więc powiedzieć, że gmina Dobré przyjęła za
patrona światowy unikat, chociaż, i to należy przyznać, na ziemiach czeskich
swojego wodnika ma prawie każde bajoro. W większości były to stworzenia
podstępne i złośliwe. Niektóre z nich nie przepuściły żadnej okazji, by dokuczyć
zwykłym szczurom lądowym czy ich pomęczyć. Oczywiście ludzie odwdzięczali się
im tym samym, a więc pomiędzy ludźmi i wodnikami panowało ciągłe napięcie.
Ku czci i chwale wodników należy jednak przyznać, że w zdecydowanej większości
byli bardzo sprawiedliwi. We wzajemnych stosunkach wyjątkową pozycję
zajmowali ludzie żyjący nad wodą lub ci, których praca związana była z wodą.
Młynarze, pilarze, isacy czy rybacy, wszyscy oni starali się żyć w zgodzie
z wodnikami i często zawiązywała się między nimi przyjaźń, a nawet sobie
wzajemnie pomagali. W Górach Orlickich również można by znaleźć kilku
wodników, ale jako patrona wybrała go gmina Dobré, a więc opowiemy, co mówi się
o doberskim wodniku. W Złotym Potoku niedaleko młyna Aldorfa koło
miejscowości Dobré mieszkał wodnik. We wsi wszyscy mówili, że to złośliwiec, że
nikomu nie uczyni nic dobrego. Ale nie do końca była to prawda. Przede wszystkim
nigdy nikogo nie utopił, a dla ludzi z młyna był najlepszym kumplem. Często
przychodził do młyna, zanosił tam ryby i zawsze prosił gospodynię, by kilka rybek
upiekła mu na złocisty kolor. Bywał tam częstym gościem, rozmawiał z gospodarzem i parobkami. Czasami opowiadał nawet śmieszne historyjki, aż wszystkich
brzuchy bolały od śmiechu. Powinniśmy też wyjawić, do czego miał słabość.
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Uwielbiał ciasto drożdżowe, jakie piekła gospodyni. Poza tym był wstydliwy. Gdy
tylko do młyna przychodził ktoś obcy, w ogóle się nie pokazywał. Wieśniacy mieli
jednak rację w jednym, że był z niego niezły żartowniś. Ileż ten gagatek nabroił, ile
spłatał łobuzerskich gli. Dobrze o tym wiedział też parobek z gospodarstwa,
Wacław. Pewnego razu przyjechał pod wieczór do młyna po dwa worki świeżo
zmielonej mąki. Gospodyni szykowała właśnie kolację i zaprosiła Wacława do stołu,
by z nimi zjadł. Wacławowi smakowało dobre jedzenie i picie i został aż do zmroku.
Zapach jedzenia, a zwłaszcza ciasta czuć było z daleka i nasz wodnik złościł się
na Wacława, że tak długo tam siedzi. Zapadła już ciemna noc, gdy parobek załadował
worki na taczkę i wyruszył w drogę. Od młyna do wsi Dobré to dość pod górkę.
By jechało mu się lepiej, ciągnął taczkę za sobą. Szelkę między nosidłami zarzucił
przez ramię i klatkę piersiową i raźno wyruszył w kierunku wsi. Na początku szło mu
się dobrze. Po dobrej kolacji miał mnóstwo sił, więc wesoło sobie pogwizdywał.
Gdy jednak przejeżdżał przez most nad potokiem, taczka stała się cięższa. Wacław
się obrócił, ale nie widział, by na taczce było czegoś więcej. A więc mozolnie sapał
pod górę. Cieszył się, że zaraz będzie już prosta droga, ale nawet tam nie szło mu
lepiej, a wręcz gorzej. Taczka była coraz cięższa. Cały zdyszany, resztką sił dotarł do
gospodarstwa. Ledwo jednak przejechał przez bramę, taczka zrobiła się lekka
niczym piórko. Cały ciężar zniknął bez śladu. Zasapany Wacław usiadł na progu
i wycierał spocone czoło. W nocnej ciszy usłyszał złośliwy śmiech, który oddalał się
od gospodarstwa w kierunku młyna. Parobek domyślił się, że wodnik zrobił mu
niezły kawał, ale cieszył się, że nie zrobił mu nic gorszego. Od tego czasu jednak
zawsze się śpieszył z młyna, by wrócić do domu przed zmrokiem.

Chlístov – skrzat leszczynowy „liskutak“
Wszystkie skrzaty leszczynowe pochodzą z lasu Halín leżącego koło miejscowości
Běstviny. Było to dawno temu, gdy żyły tam razem z innymi bajkowymi istotami.
Ale ponieważ to małe wiercipięty a niektóre straszydła chciały mieć swój spokój,
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często pojawiały się kłótnie. Gdy skrzaty leszczynowe zaczęły się bawić lub płatać te
swoje drobne gle, tak jak robią to mali chłopcy, każdy na nich od razu krzyczał.
A gdy już zaczął na nich warczeć też stary wodnik, który zazwyczaj na nikogo nie
zważał, niektóre skrzaty postanowiły, że lepiej będzie przenieść się w inne miejsce.
Starym skrzatom się nie chciało, woleli oni zostać w leszczynowych krzewach na
obrzeżu lasu, ale młodzi chcieli się wyprowadzić. Wdrapali się na wierzchołki
świerków i rozglądali się, dokąd by się udać. Najbardziej podobały im się góry
na horyzoncie. Pewnej księżycowej nocy pożegnali się więc z Halínem i wyruszyli
w drogę. W lesie od razu zapanowała dziwna, wręcz bolesna cisza. Hałas skrzatów
można było usłyszeć już tylko przez krótkie chwile, gdy wiatr przywiewał strzępy ich
rozmów. Góry na horyzoncie, jakiż to był piękny cel. Wiecie jednak, że skrzat
leszczynowy jest malusieńki, tylko odrobinę większy od orzecha laskowego. Skrzaty
szły całą noc, nóżki już ich bolały, a górskie lasy wciąż były poza zasięgiem wzroku.
Wtem przed nimi pojawiły się rozległe zarośla leszczynowe. Skrzaty gęstwinę
ostrożnie zbadały, czy nie ma tu już jakiś innych istot. Ale było pusto. Tylko ptaki
fruwały w powietrzu a na gałęziach bawiły się wiewiórki. Zostaniemy tu,
postanowiły zgodnie wszystkie skrzaty. Z wierzchołka najwyższego krzaka
rozglądały się po okolicy. Wszędzie panował spokój, tylko z kominów chałup
stojących niedaleko unosił się ku niebu dym, gdy gospodynie rano rozpaliły
w piecach. To, że osada nosi nazwę Lískov a ludzie ją potem zmienią na Chlístov,
skrzatów wcale nie obchodziło. Nie bali się ludzi, zawsze potrali się przed nimi
ukryć. A więc tu zostali. Wszyscy na swoich malutkich nóżkach rozbiegli się
po gęstwinie i każdy zajął jakiś krzak. W korzeniach niedługo po tym zbudowali
malutkie domki. Drugiego dnia wieczorem spotkali się przy domku tego
najstarszego, jedynego starego skrzata, który razem z nimi wyruszył w podróż. Stary
skrzat przemówił do nich bardzo poważnie. „Znaleźliśmy sobie nowy dom, nikt
na nas nie krzyczy podczas naszych zabaw, ale musimy pilnować swojego miejsca,
by nikt inny nam go nie zniszczył. Musimy wygonić każdego leśnego upiora,
każdusieńką rusałkę lub błędnego ognika. Nie, by nam przeszkadzali, ale z czasem za
nimi przyszliby kolejni, którym my byśmy znów przeszkadzali. W leszczynowej
gęstwinie trzeba utrzymywać porządek, niech każdy pilnuje swojego krzaka, niech
dobrze służy i wszystkim nam się dobrze będzie wiodło. Krzaków jest wiele, nikt nie
musi się z nikim kłócić, możemy tu mieszkać w spokoju i pokoju". I tak się też stało.
Ludzie z niedalekich chałup szybko zauważyli, że leszczyny, które dawniej nie
wiadomo czemu marniały, naraz wypiękniały i mają mnóstwo orzechów. Pewnego
dnia nadeszła jednak zapowiedź katastrofy. Najmniejszy skrzacik siedział na gałązce
na skraju leszczynowego gaju, wygrzewając się w promieniach jesiennego słonka.
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Pod nim dzieci zbierały pospadane orzeszki i bawiły się. Wtem jedna dziewczynka
zaczęła opowiadać, co mówił podobno jej tato. Że szlachta chce wszystkie leszczyny
ściąć, korzenie spalić i poszerzyć tu swoje pola. To był cios. Skrzat leszczynowy
szybko rozhuśtał gałązkę i niczym wiewiórka skakał hop i hop aż do krzaka, gdzie
mieszkał stary skrzat. Ten uważnie go wysłuchał i od razu poprosił kosa
gniazdującego w jego krzaku, by obleciał wszystkie skrzaty i zwołał do niego.
Po krótkiej chwili wszyscy przybiegli. Mały skrzacik opowiadał, co usłyszał.
Zapanowało wielkie przerażenie, że znów będą musieli się przeprowadzać. Ale stary
skrzat ich zastopował. Tym razem nie będą uciekać, będą walczyć. I nauczył skrzaty
zaklęcia, z którym będą potrali każde martwe drzewo roztrzaskać na kawałeczki.
Dzień kataklizmu faktycznie nadszedł. Pod gęstwinę przyjechał wóz z chłopami
i wieśniakami. W rękach mieli piły, siekiery, kilofy. Przyjechał z nimi ceklarz,
by doglądać robotników. Stary chłop obejrzał krzaki i żal mu było niszczyć tak
piękną leszczynę. Ceklarz jednak go zbeształ, że nie od tego jest, by rozumować,
ale by pracować i podniósł rózgę. Ta jednak w mgnieniu oka rozpadła mu się w ręku
na wióry. To na ceklarza skoczył mały skrzacik. Wnet dołączyły kolejne. Trzonki,
ramy pił, drewniaki a nawet wóz, wszystko w mgnieniu oka zamieniło się w wióry.
Robotnicy zaczęli przerażeni uciekać, bo tam straszy. Ceklarz krzyczał na nich,
by wracali, bo inaczej każe ich wychłostać, lecz w tym momencie rozleciała mu się
drewniana pochwa na szablę i czuł, jak pod nogami znikają mu drewniane obcasy
butów. Przestał się drzeć i też ze strachem uciekł. Pan na ceklarza ze złością huknął,
niby co to za bzdury i że jutro musi wszystko naprawić. Ale nie naprawiło się nic.
Pan przyjechał, stanął przy gęstwinie i po wielkopańsku oparł się o swoją laskę.
W mgnieniu oka nosem kąpał się w błocie, bo laska zniknęła mu spod rąk. Potem już
tylko przerażony patrzył, jak na jego oczach rozpada mu się powóz. Nigdzie nikogo
nie widział, a jednak wszystko, co było z drewna, od razu zamieniało się w wióry. Stos
wiórów, skórzane siedziska i kawałki żelaza przypominały tylko, że jeszcze przed
niewielką chwilką stał tu pański powóz. Bardzo szybko się wygrzebał, wziął nogi za
pas i uciekał od leszczyny. Za nim unosiło się szydercze chichotanie skrzatów.
Leszczynowy gaj został uratowany. Nikt już nie miał odwagi na niego sięgnąć.
A skrzaty? Z pewnością mieszkają w okolicy Chlístova do dnia dzisiejszego. Tylko
dobrze się rozglądnijcie, jaka tu piękna czysta przyroda.
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Janov – wodnica
Do karczmy w Janovie przychodziły dwie piękne dziewczyny. Chociaż często tam
bywały, a zwłaszcza gdy grała muzyka, to miejscowi niewiele o nich wiedzieli.
Chłopcy i dziewczęta znali je z widzenia i wiedzieli tylko, że to doskonałe tancerki,
w tańcu lekkie jak piórko. Z którego domostwa pochodzą, nikt jednak nie wiedział.
Zauważono wszak, że z karczmy wychodziły zawsze przed północą. Może mają
surowego ojca, myśleli ludzie, i chyba pochodzą z jakiegoś odludzia w okolicach
miejscowości Bystré, Bohdašín lub Sněžné. Gdy któryś z młodzieńców
je zagadywał, zawsze go ze śmiechem zbywały, że kto za dużo pyta, dużo się dowie.
W tej młodszej zakochał się syn wójta Jurek. Na zabawie przetańczył z nią cały
wieczór. Gdy przed północą obie panny zbierały się do wyjścia, zaproponował,
że je odprowadzi. Starszej niezbyt to odpowiadało, ale młodszej Jurek się spodobał,
więc się zgodziła. Młodzieniec ciekaw był, dokąd go obie ślicznotki zaprowadzą.
Jakież było jednak jego zdziwienie, gdy zobaczył, że stoją przy pańskim stawie,
a do tego jego tancerka wyznała, że są wodnicami, córkami wodnika. Jurek chciał
szybko uciec, ale wodnica przekonała go, by zobaczył ich podwodny dom. Jurek
wszystko obejrzał i był miło zaskoczony, że wszędzie pod wodą jest przyjemnie,
a mieszkanie jego tancerek przytulnie urządzone. Zanim wodnice wypuściły go na
powierzchnię, musiał im przyrzec, że nigdy nie zdradzi, gdzie był i skąd obie
dziewczyny pochodzą. „Gdybyś nas zdradził, źle ci się będzie działo". Jurek wrócił do
karczmy. Wszyscy wokół pytali, co to za dziewczyny i skąd pochodzą? Ale Jurek
milczał, wykręcał się, że dał słowo i niczego nie może wyjawić. Jedna z dziewczyn
w końcu powiedziała: „Zostawcie, i tak to są jakieś latawice”. To Jurka zezłościło,
chciał bronić swojej tancerki ...i się wygadał. Gdy obie dziewczyny przyszły kolejny
raz na potańcówkę, wszyscy zaczęli wykrzykiwać, by wracały do stawu, że nie chcą
ich w gospodzie. Obie wodnice smutno popatrzyły na Jurka i zniknęły. W ciszy
brzmiał smutny głos tej młodszej: „Dlaczego nie dotrzymałeś swojej obietnicy!”.
Jurek stał blady jak ściana. Wszyscy go ostrzegali, żeby omijał pański staw,
by wodnice się nie zemściły. Przez jakiś czas rzeczywiście staw omijał. Nadeszły
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jednak żniwa. Jurek przez cały dzień pracował w słońcu i pod wieczór chciał się
ochłodzić. Nie poszedł nad staw, ale nad potok, który do niego wpływał. By umyć
ręce i twarz. Gdy tylko zanurzył ręce, poczuł, jak coś go za nie łapie i ciągnie do
potoku, potem do stawu i coraz głębiej w głębiny, gdzie wodnice go utopiły. Stary
wodnik zamknął jego duszyczkę w garnuszku pod przykrywką, a jego ciało
pozbawione duszy znaleziono wieczorem przy tamie stawu. Wszyscy wiedzieli, że to
była kara za złamanie obietnicy i zdradę obu pięknych córek wodnika. W Janovie już
się one nigdy nie pokazały.

Kounov – leśny upiór hejkal
Gmina Kounov powstała przy zbiegu Potoku Złotego i Hluckiego. Rozpościera się
w rozkosznej dolinie i stąd też jedna część gminy nosi nazwę Kounov – Rozkoš
(Rozkosz). Złoty Potok, płynąc od północy przez wieś Doly, przez tysiąclecia
ukształtował głęboką dolinę, otoczoną stromymi zboczami, czasami zwężoną
skalnymi blokami. Stuletnie świerki i buki dodają dolinie niezwykłego majestatu.
Gdy jednak wzdłuż potoku zacznie mocno wiać, cała dolina huczy, jakby pędził
przez nią pociąg. Nic więc dziwnego, że w takim zakątku, sięgającym aż pod zamek
w Dobřanach, zamieszkał leśny upiór. Jaki był? Trudno powiedzieć. Jedna legenda
mówi, że był zły i dokuczał ludziom, często uderzał ich w plecy potężnym dziobem.
Wyglądał ponoć jak wielki ptak – miał ogromny dziób i nietoperze skrzydła. Inna
legenda, powtarzana później w bajkach, przedstawia go jako istotę z dużą głową
i ogromnymi ustami, ubraną w długą koszulę lub mglisty płaszcz. Ten leśny upiór nie
był wcale zły, bardziej był to taki trochę pomieszaniec, ale ludzi nie krzywdził, tylko
trochę straszył, skoro był już straszydłem. I właśnie tego leśnego upiora namalowała
nam malarka jako bajkowego patrona gminy Kounov. Posłuchajcie, jak to straszydło
potrało pomagać ludziom w potrzebie. Nad całą krainą górował wówczas potężny
zamek w Dobřanach. Pan z Drslawiców, do którego należał, potrzebował licznej
załogi, by chronić zamek i biegnący pod nim trakt handlowy. Wśród tych, którzy
służyli na zamku, był też młody chłopak Jarosław, syn ziemianina z odległego
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Borohrádku. Raz udało mu się naszego leśnego upiora uratować z pułapki. Ten
pomieszaniec schował się bowiem przed burzą w pniu pustej lipy. Jednak mocny
wiatr lipę przewrócił, i to tak niefortunnie, że otwór był skierowany ku ziemi.
Straszydło wzywało pomocy i to właśnie Jarosław usłyszał jego głos. Udało mu się
wówczas obrócić pień lipy, by nieszczęśnik mógł się stamtąd wydostać. Rozpalił też
ogień, by zziębnięty upiór mógł się ogrzać, a ten z wdzięczności obiecał mu pomoc.
Chłopak podziękował, w duchu jednak pomyślał, że nie będzie jej potrzebował. Nie
wiedział wówczas, jak bardzo się mylił. W zamku często nocowały karawany
kupieckie wędrujące po trakcie handlowym. Czasami między uczciwymi kupcami
zaplątali się też rozbójnicy ze swoimi kompanami. Jeden z takich łotrzyków napadł
i okradł twierdzę, w której po ślubie zamieszkała Maria, siostra Jarosława. Maria była
piękna, więc ją porwał, by zawieźć do Krakowa i tam jako niewolnicę sprzedać
kupcom ze Wschodu. Zrządzeniem losu jednak ten łotr z całą swoją doborową
karawaną kupiecką zatrzymał się na nocleg właśnie w dobrzańskim zamku. Tylko
dzięki swojej ciekawości Jarosław dowiedział się, że cennym skarbem, pilnowanym
w specjalnym wozie, jest jego siostra. Z pomocą kilku wiernych żołnierzy z załogi
udało mu się pod osłoną nocy uratować siostrę i uciec z nią z zamku. Gdy zbóje
zobaczyli, że cenna zdobycz zniknęła, wyruszyli w ciemnościach w ślad za
uciekinierami, mając nadzieję, że szybko ich dogonią. Ale gdzie tam. To właśnie
wtedy Jarosław poprosił leśnego upiora o pomoc, a on z wielką ochotą i radością
gonił opryszków do białego rana po zbożach, krzakach i mokradłach. Wiernie
naśladował głos młodej kobiety i odzywał się to z jednej, to z drugiej strony doliny.
W tym czasie jego podopieczni, Jarosław i Maria, szczęśliwie zdołali uciec. O świcie
spotkali się nie tylko z mężem Marii, ale też z królewskimi jeźdźcami, którzy ścigali
rozbójników. Jarosław i Maria bezpiecznie wrócili potem do zamku, gdzie
z satysfakcją przyglądali się zatrzymaniu zbójnickiej hordy. A rycerz Jan, nazywany
Czarnym Jankiem, trał tam, gdzie wcześniej więził swoją oarę. Związany w klatce
jechał w oddzielnym wozie. A leśny upiór? Ten to się bardzo cieszył i tak harcował,
że nikt wcześniej go tak nie słyszał. Mijały lata, z dobrzańskiego zamku zostały jeno
ruiny i stosy kamieni i tylko resztki ścieżki kupieckiej wzdłuż potoku przypominają
dawną chwałę zamku. A nasze straszydło? Nie bójcie się, z pewnością gdzieś tu
w dolinie jest. Poczekajcie, gdy tylko zacznie wiać mocny wiatr. Od razu go
usłyszycie. Albo spróbujcie w dolinie go zawołać. Może odpowie. A może to tylko
echo? Kto wie. (luźne opowiadanie według bajki „Hejkal od dobřanského hradu“ –
Bajki z Gór Orlickich II.)
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Nový Hrádek – Frymbulin
Niedaleko miejscowości Nový Hrádek, na wyrazistym urwisku, mieszczą się
pozostałości zamku Frymburk. Pierwsza wzmianka jest z 11 czerwca 1354 roku,
gdy Mateusz z Frymburka prezentował księdza Marcina dla kościoła w Olešnicy.
Natomiast w związku z pochodzeniem zamku jako takiego zachowała się ciekawa
legenda. Zamek Frymburk założyła ponoć jakaś nieznana książęca córka. Zakochała
się w młodym służebniku, a ponieważ rodzice nie zgadzali się na ślub, spakowała
manatki, a dokładniej mówiąc złoto i kosztowności rodziców, i z ukochanym
i kilkoma ludźmi odeszła w rejony otaczające dzisiejszy Nový Hrádek. Tam zlecili
budowę zamku. Do pracy wynajmowali rzemieślników z szerokich okolic. Mieli
jednak obawy, że robotnicy wyjawią ich miejsce pobytu, więc postanowili ich zabić.
Po ukończeniu budowy jeden po drugim przychodzili do Sali pod wieżą, w której
miano wypłacać wynagrodzenie, a drugimi drzwiami mieli wychodzić. Ale nikt już
nigdy nie wyszedł. Stopniowo wszyscy spadali przez zapadnię do lochu głodowego,
gdzie zginęli. Ich dusze zaczęły się w okolicach zamku zjawiać w postaci
dziwacznych skrzatów. Wysokością podobni do kopalnianych skrzatów, nawet
podobnie ubrani, ale w odróżnieniu od nich mieli bardzo duży nos, wręcz nochal
a na dłoniach tylko cztery palce. Oczywiście, że miejscowi szybko ich zauważyli
i stwierdzili wiele ważnych informacji na ich temat. Przede wszystkim, że są bardzo
sprawiedliwe. Dobrym ludziom nie robią krzywdy, ale lumpom i łajzom potraą
z życia uczynić piekło na ziemi. Ponieważ w większości są to dawni rzemieślnicy, nie
potraą próżnować. Wciąż muszą coś robi a w dodatku są bardzo zręczni. Potraą
tkać, z łatwością podzelują buty, niektórzy nawet pamiętają topienie żelaza w dolinie
Olešenki i z pewnością potraą to po dziś dzień. Zręcznie rzeźbią, choćby całą
szopkę, z łatwością zrobią nawet narty (nawet na nich jeżdżą: patrz protokół gminny
z 27 kwietnia 1038 roku, gdy widziano żywego frymbulina zjeżdżającego szybko
na własnoręcznie zrobionych nartach z Wielkiej Pańskiej), a gdy akurat nie mają co
robić, rzeźbią słynne hradeckie warząchwie. Nie chcą za swoją pracę żadnych
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pieniędzy, wolą coś dobrego do zjedzenia. Jak twierdzą miejscowi fachowcy, kochają
lokalne specjały – zupę „kyselo", schabowy z knedlikiem i kapustą znany jako
Pawliszow (czes. Pavlišov), grzybową zapiekankę, drożdżowe knedle „peciwalki“,
ziemniaczane kluski "chlupaczki" z grzybami, kapuśnicę Couraczkę i wodziankę
nazywaną „oukrop“. Po jedzeniu można ich jednak ponoć zranić, ponieważ zapadają
w stan spoczynku (tzw. poobiedniej śpiączki). Ponieważ jednak mieszkańcy
Novego Hrádku wiele im zawdzięczają, ściśle strzegą ich przed obcymi i nie
pozwolą, by frymbulinom ktoś zrobił jakąś krzywdę. Z obszernych materiałów, jakie
miejscowi ludowi pisarze o frymbulinach (fachowo Frymbulinus Novohradoucus)
zgromadzili, pragniemy na zakończenie umieścić choć dwie ważne daty związane
z historią Novego Hrádku i życiem frymbulinów: 29 sierpnia 1639 roku Frymbulin
przeraził generała szwedzkich wojsk na tyle, że do rana zaczął mówić po czesku,
zbielały mu włosy i wąsy i niedługo potem zmarł (pochowany jest w granicznych
lasach koło Olešnicy v Orlických horách). 14 maja 1983 roku – od tego dnia
frymbuliny regularnie dostarczają warząchwie (czes. vařečka) dla uczestników
rajdu „Hrádouská vařečka“.

Ohnišov – ognik
Ogniste stworki i potworki, i przeróżne ogniki występują w wielu legendach.
Ale nasz ognisty stworek to bardziej taki miły ognisty chochlik, przypominający
także słynną przeszłość miejscowości. Nasi przodkowie wykorzystywali ogień,
by ostrzegać ludzi na dole o zbliżającym się niebezpieczeństwie lub informować
o karawanach kupieckich wędrujących przez nasze góry, wówczas porośnięte
jeszcze gęstym, trudnym do przejścia borem. Ten mały urwis zjawiał się chyba w
każdym miejscu w górach. Najbardziej szalał zawsze w czasie burzy. Wiadomo, że
czasami tak się rozbrykał, że tu czy tam coś zapalił. Potem chował się gdzieś w
skałach, gdzie cichutko, tylko dla siebie, tylko tak sobie trochę iskrzył i czekał, aż
zapomni się o tych jego psotach. Jednak jego najsłynniejsza sztuczka udała mu się w
Rokytnicy. Był tam piekarz Barta, straszny dusigrosz i odludek. Nawet swojego
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własnego syna wyrzucił z domu, bo ten chciał się ożenić z ubogą dziewczyną.
Po jakimś czasie młody piekarz chciał się pogodzić z ojcem i zaprosił go na chrzciny
syna, wnuka piekarza, ochrzczonego po dziadku Michał. Ale piekarz Barta uparł się,
że nigdzie nie pójdzie. O wszystkim dowiedziała się od starej zielarki księżniczka
Kasieńka i bardzo jej się to nie spodobało. Postanowiła, że ukarze niedobrego
piekarza. Odszukała naszego ognistego stworka, który wtenczas ukrywał się na
Wapiennym Wzgórzu, w skale nazywanej Snksem. Ognik, zobaczywszy Kasieńkę,
z radości zaczął na wszystkie strony rzucać iskrami niczym fajerwerkami. Kasieńka
miała co robić, by go uspokoić i móc z nim porozmawiać. Potem coś cicho szepnęła
mu do ucha. Gdy władczyni gór skończyła mówić, ognik przytaknął, radośnie
zaiskrzył, a potem ponad górami w kierunku Rokytnicy poleciała ognista kulka.
Następnego dnia Barta już w piecu nie rozpalił. Choć dokładał i dokładał drew,
kominiarz mu piec kilka razy wyczyścił, to wszystko bez skutku. Ściany pieca się nie
rozgrzewały. W piecu Barty usadowił się bowiem ognik i całe ciepło zbierał do
swojego ka anika. Barta był bardzo nieszczęśliwy. Dopiero stara zielarka z doliny
Julii podpowiedziała, kto może mu pomóc. Chcąc nie chcąc, piekarz musiał pójść do
syna. Pierwszym, kogo spotkał, była synowa z wnukiem. Uśmiech maleństwa
i uścisk syna, który ojcu dawno wybaczył, roztopiły lodowy pancerz jego serca.
Młody Barta udał się potem do piekarni ojca. Stara zielarka powiedziała mu, jak
poradzić sobie z ognistym stworkiem. Z pieca wypędził go magicznym zaklęciem,
jakie przez zielarkę przesłała mu księżniczka Kasieńka. A ponieważ ognisty stworek
nie był zły, zanim odleciał, rozpalił młodemu piekarzowi piec do czerwoności, a on
razem z czeladnikami upiekli chleb dla całego miasteczka. Stary Barta pogodził się z
synem i wszyscy zgodnie żyli pod jednym dachem. Ognisty stworek zmusił w ten
sposób starego piekarza do pokory i uczciwości. Bo ognisty stworek nie lubi
nieuczciwości, a złodziei to szczególnie. Mówi się o nim, że raz ukarał młodzieńców,
których zaproszono do Běstvin koło lasu Halín na młócenie zboża. Chłopcom
przyszła ochota na owoce z sąsiedniego sadu. Po zmroku przeskoczyli przez płot
i właśnie strząsali gruszki, gdy z Halína stoczyła się do nich ognista beczka.
Przerażeni chłopcy uciekli z sadu, a beczka ze śmiechem zniknęła. Nad Běstvinami
zatoczył potem koło ognisty smok i zniknął gdzieś w stronę Ohnišova. Trzeba
uważać na ognika, zwłaszcza podczas rozpalania ogniska. On bardzo lubi się
dołączyć, a jak się rozszaleje, nie da się go zatrzymać (a bardziej czasem ugasić).
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Olešnice v Orlických horách – król kopalnianych skrzatów
W bajkowej krainie naszych gór bardzo ważną postacią jest król kopalnianych
skrzatów, permoników. Kopalniane skrzaty zaliczane są do grona skrzatów
i krasnoludków. Żyją w podziemiach gór i znają wszystkie ukryte tam skarby. Król,
podobnie jak i inni, ma około osiemdziesięciu centymetrów wzrostu, jest tylko
nieco bardziej bryłowaty. Jego znakiem rozpoznawczym jest złota korona, osadzona
na krótkiej czapeczce z pomponikiem. Król podziemnej krainy bardzo lubi
pomponiki. Kazał je sobie przyszyć nawet na swoje kapcie w kratkę (to kolejny jego
znak rozpoznawczy). Dziwicie się, że król chodzi w kapciach? Cóż, dlaczego by nie,
przecież to też buty. A co najważniejsze są ciepłe i palce w nich nie marzną, a nasz król
nie lubi, gdy jest mu zimno. Wiadomo, ma już trochę latek, a w podziemiach raczej
nie ma upałów. Najczęściej nosi jasnoniebieską bluzę, ozdobioną złotem i srebrem.
Na uroczyste okazje, na przykład gdy witał Kasieńkę w naszych górach, ubiera się
w czerwony płaszcz zdobiony gronostajem i obszyty białym futrem. Zamiast
królewskiego berła w ręce trzyma narzędzie symboliczne dla kopalnianych skrzatów
– magiczny srebrny młotek ze złotą rękojeścią. Król permoników to bardzo dobry
skrzat, częściej by pomógł niż skrzywdził. Gdy musi karać, jest smutny. Możemy też
zdradzić, że nie znosi pijaków. Często dba o to, by takiemu ochlapusowi następnego
dnia po wypiciu nadmiernej ilości gorzałki czy po przehulanej nocy tysiące małych
niewidocznych skrzatów waliło w głowę, z zewnątrz i od środka. A wszystko po to, by
to zapamiętał i nie robił już więcej podobnych głupot. Chociaż król panuje
w podziemiach Gór Orlickich, to w karaniu pijaczków jego władza sięga daleko.
W tej kwestii wszystkie skrzaty, górnicze i inne, pomagają sobie w całych Czechach.
A jeśli to nie pomoże, król zna też surowsze kary. Na przykład szewc z Solnicy, gdy
tylko trochę napił się gorzałki, zaczęło go boleć całe ciało, jakby zakłuło go tysiące
szydeł. Bardzo szybko oduczył się pić. Król także przekazuje swoim poddanym
symbol władzy permonika – srebrny młotek ze złotą rękojeścią. Skrzat go dostaje,
gdy po raz pierwszy wyrusza z towarzyszami pracować. Tajemnicza moc złotej
rękojeści pokazuje miejsca, w których ukryte są skarby ziemi. A gdy uderzy się w to
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miejsce srebrnym młoteczkiem, to wystarczy tylko lekko stuknąć, a skała się rozpada
na tysiące kawałków, pokazując, co w sobie kryje. Władca kopalnianych skrzatów
należy do najbliższych przyjaciół władczyni Gór Orlickich, księżniczki Kasieńki.
Gdy po raz pierwszy przywędrowała do swoich gór, to właśnie on zaprowadził ją do
tajemniczej siedziby na Orlicy i pokazał podziemne skarby gór. Jego moc sięga
od Orlicy po Bukovą Horę i jest władcą także wodnych skrzatów, które troszczą się
o lecznice źródła w uzdrowisku Bělovec i w Polsce. Jego Królewska Mość kocha
także muzykę ludzi i dobrych muzyków, prawdziwych artystów chętnie i dobrze
nagradza. Już mówiliśmy, że król jest dobry, a gdyby ktoś mówił inaczej, nie wierzcie
mu. Chętnie pomoże biednym góralom i łaskawy jest także dla ich dzieci. Ale biada
tym, którzy chcieliby górskie podziemia splądrować i zaszkodzić górom. Wtedy
łączy siły z wszystkimi bajkowymi potęgami i takich „zwiedzających" niemiłosiernie
schłosta. A gdy mowa o królu, powinniśmy poznać też jego poddanych. Za nimi
musimy wyruszyć do miejscowości Bohdašín.

Orlické Záhoří – przemytnicy
W ścisłym sąsiedztwie miejscowości biegnie granica państwa. Od wojny
o austriackie dziedzictwo (1740-1748) z różnymi mniejszymi czy większymi
zmianami granica wpływa na życie gminy. Były czasy, gdy granicy jakoby już nie
było, ale były też czasy, gdy była ona ściśle strzeżona. A mówiąc szczerze, co byłaby to
za graniczna miejscowość, gdyby w ogóle tu nic nie przemycano. O przemytnikach
w Górach Orlickich krąży wiele legend, a dzieje niektórych przemytników stały się
tematem przewodnim bajek. Przemycano wszystko, co akurat było potrzebne.
Sacharynę, na ę, tytoń, masło, koronki – po prostu, gdzie było taniej, tam
kupowano, a po drugiej stronie sprzedawano. Czasami przemyt zagrażał życiu
przemytników i ścigających ich. Kilka małych pomników wzdłuż granicy
przypomina o smutnych losach i straconych życiach ludzi. Ale przemytnikom
zdarzały się też sytuacje raczej zabawne. A więc pozwólcie, że do grona bajkowych
postaci dodamy prawdziwych przemytników, których losy zapisał pan Antonín
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Špinler w książce pt. „Na Modrou stranu, pašeráci!“. Ta historia miała miejsce jeszcze
w czasach monarchii austro-węgierskiej. Wówczas punkt celny był w Kunštácie
(dziś część Orlickiego Záhoří) i pracowało tu dwóch bardzo surowych i dokładnych
funkcjonariuszy. Naczelnik urzędu celnego Langer i urzędnik celny Klar. Obaj byli
zawsze chwaleni przez przełożonych za wzorowe pełnienie obowiązków
służbowych i dawani za przykład innym strażnikom. Ale jak to się mówi, na każdego
przyjdzie kryska, i pewnego lata przyszła i na nich. Po pruskiej stronie za rzeką Dziką
Orlicą, na odludziu za wsią Fridrichov zmarł przy gorącej sierpniowej pogodzie
mężczyzna, pochodzący z Říček v Orlických horách. Gdy żegnał się ze światem,
wyraził podobno życzenie, by pochowano go na cmentarzu w rodzinnych Říčkach.
Dlatego rodzina napisała wnioski do granicznych posterunków skarbowych po
pruskiej i austriackiej stronie o pozwolenie na transport trumny z nieboszczykiem
i przejście gości pogrzebowych z Fridrichova do Říček i z powrotem. Ani pruski, ani
austriacki posterunek nie zgłosił sprzeciwu wobec planowanego transgranicznego
pogrzebu. A więc mniej więcej po tygodniu przed urzędem celnym w Kunštácie
zatrzymał się kondukt pogrzebowy. Wóz z trumną ciągniony przez konie i ponad
czterdziestu gości pogrzebowych, członków rodziny i sąsiadów, w większości
odzianych na czarno. Naczelnik urzędu celnego Langer już skinął ręką, by kondukt
bez przeszkód kontynuował drogę, ale gorliwy urzędnik Klar podejrzliwie oglądał
trumnę i poprosił woźnicę, by podniósł wieko trumny do oględzin. Ten zamiast
spełnić prośbę, wyjął z kieszeni chustę i przytrzymując ją pod nosem, powiedział:
„Wielce szacowny panie Klar, pan wybaczy, ale proszę tego ode mnie nie żądać.
No wie pan, w tym upale nieboszczyk zaczął paskudnie hm, hm ...nie pachnieć,
nawet panu byłoby niedobrze. Lepiej być nieco dalej od trumny” – ostrzegł
gorliwego urzędnika woźnica, sam od razu zrobił kilka kroków w bok i odetchnął.
Klar rzeczywiście poczuł nieprzyjemną woń, cofnął się, przytrzymał pod nosem
chusteczkę i polecił, by kondukt kontynuował drogę do Říček. A co było dalej?
W Říčkách w rogu cmentarza pochowano pustą trumnę, ponieważ już w lesie
rodzina, czyli przemytnicy, tym razem w czarnych odświętnych strojach, wyciągnęli
z niej osiemdziesiąt kilogramów sacharyny. Prawdziwy nieboszczyk natomiast
został już kilka dni wcześniej pochowany w Fridrichovie i w ogóle nie prosił, by
spocząć w Říčkach. A ten trupi zapach? Sprytny przemytnik, który w całej tej
komedii występował w roli woźnicy, po jakimś czasie w karczmie kunsztackiej się
przyznał, że dla pewności całą trumnę z zewnątrz nasmarował bardzo dojrzałym
serem, a ten nie zawiódł.
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Podbřezí – Helenka Mladotowa
Rycerz Jan Mladota z Solopysk mieszkał w zameczku Skalka pomiędzy
miejscowościami Dobruška i Bílý Újezd, na ziemiach odziedziczonych po
Katarzynie Vlkanovskiej. (Znawcom twórczości Aloisa Jiráska jego nazwisko
z pewnością przypomni powieść Mroki (czes. Temno)). To właśnie z rycerzem
Mladotą związana jest opowieść, która gminie Podbřezí dała bajkowy herb. Jedno
z okien narożnego pokoju w siedzibie rycerza było przez długi czas zamurowane
i nikt nie wiedział dlaczego. W czasie remontu fasady odsłonięto tynk, a w miejscu
dawnego okna znaleziono wizerunek wyglądającej przez okno bladej dziewczyny
z pieskiem. Przypuszczano, że to córka Mladoty, Helenka, o której opowiada taka
oto legenda. Helenka była piękną dziewczyną i jej ojciec już od jakiegoś czasu
rozmyślał, jakiego to godnego męża dla niej wybierze. Nie wiedział wszak, że jego
piękna córka już od dawna jest zakochana. Jej wybrankiem nie był szlachcic,
ale poddany jej ojca, przystojnym myśliwy. Swoją miłość starannie przed wszystkimi
ukrywali, a spotykali się potajemnie w lesie. Pech chciał, że podczas przejażdżki
zobaczył ich rycerz Mladota. Jest zrozumiałe, że nie spodobał mu się wybór córki.
W przypływie złości rycerz wyciągnął strzelbę i skierował ją w kierunku chłopaka.
Kochankowie byli tak w siebie wpatrzeni, że nawet nie zauważyli, jakie grozi im
niebezpieczeństwo. Rycerz wycelował, jednak w tym momencie jego córka
przytuliła się do myśliwego i Mladota wystraszył się, że może w nią trać. Pozostał
więc ukryty w gęstwinie, ale w myślach już planował, jak rozdzielić młodych.
Po powrocie do zamku wezwał nadleśniczego i polecił mu, aby natychmiast
przeniósł chłopaka do odległego rejonu. Nieświadomej niczego dziewczynie
zabronił opuszczać zamek, a dla pewności zamknął ją w pokoju. Czas płynął
i w pałacu szykowano ślub Helenki z rodowitym szlachcicem. Nieszczęśliwa panna
młoda, pilnie strzeżona przez rodziców i przyszłego męża, nie chciała pogodzić się
z losem. Nieustannie myślała o swoim ukochanym i bardzo chciała choć raz jeszcze
zobaczyć go przed ślubem. Udało jej się wysłać mu w tajemnicy wiadomość
33

i w umówiony dzień chłopak ostrożnie zbliżał się do zamku wznoszącego się na skale
nad Złotym Potokiem. Ukrywał się wśród drzew i krzaków i wypatrywał ukochanej.
Dojrzał ją w oknie zamku. Wyszedł z cienia drzew i zamachał do niej. Helenka
otworzyła okno, usiadła w nim i odwzajemniała jego pozdrowienia. Co wywołało
dalsze wydarzenia, już nikt się nie dowie. Może w ogromie łez i żalu zakręciło jej się
w głowie, a może sama chciała zapobiec nieszczęśliwym zaślubinom, niech Bóg
osądzi, ale w jednej chwili młoda dziewczyna spadała z okna w dół. Drobne ciało
odbiło się od skalnego urwiska i spadło na brzeg chłodnych wód Złotego Potoku.
Krzyk przerażonego młodzieńca zaalarmował służbę, ale zanim zdążyli dobiec
do nieszczęsnej Helenki, padł strzał i na brzegu obok dziewczyny leżało ciało jej
ukochanego, z którego szybko uciekało życie. Nawet po śmierci kochankom nie było
dane być razem. Helenkę pochowano w rodzinnym grobowcu obok ołtarza
w kościele w Bílym Újezdzie, natomiast młody myśliwy, jako samobójca, został
pochowany obok muru cmentarnego. Ale miłość jest wieczna. W piękne letnie noce
na łące pod zamkiem ponoć widać dwa białe cienie nieszczęśliwych kochanków,
którzy spacerują, przytulają się, a nad ranem rozpływają się w mglistej chmurce
niedaleko lasu, który był świadkiem ich niespełnionej miłości. Jeżeli ich zobaczycie,
nie przeszkadzajcie im, nawet po tylu latach mają sobie wiele do powiedzenia.
A dzisiejszym zakochanym ponoć przynoszą szczęście. Od śmierci Helenki i jej
ukochanego minęło już wiele stuleci, ale jej obraz w miejscu feralnego okna,
pomimo wielu remontów na zamku, jest wciąż tak samo widoczny, jak wtedy, gdy
jego namalowanie zlecił Jan Mladota z Solopysk, przygnębiony śmiercią swojej
córki. Może było inaczej, ale tak o tej wzruszającej historii wiecznych kochanków
piszą stare kroniki.

Rokytnice v Orlických horách – o rycerzu
Joachimie Mauschwitz z Armenruh i jego synu Krzyszto e
Pierwszym niemieckim właścicielem Rokytnicy był pochodzący z Łużyc Joachim
rycerz Mauschwitz z Armenruh, który kupił posiadłość 23 maja 1567 roku. W 1585
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roku jako niemal dziewięćdziesięciopięcioletni starzec rozpoczął przebudowę
gospodarstwa w Rokytnicy, wcześniej prawdopodobnie ufortykowanego, na
zamek. Nie zdołał jednak jej ukończyć. Pochowany został w rokytnickim kościele
zamkowym, gdzie do dnia dzisiejszego zachował się kamień nagrobny z jego
postacią naturalnej wielkości w renesansowej zbroi. By uporządkować sprawy
posiadłości założył pierwszą księgę wieczystą, a dla poddanych zlecił opracowanie
trzech tomów Reguł i Zasad w języku czeskim, które co trzy miesiące były
odczytywane wszystkim poddanym w majątku.
Legenda mówi, że w czasie, gdy Joachim kupił dobra rokytnickie, nie była jeszcze
dokładnie wyznaczona granica z sąsiednią posiadłością żamberecką. W związku
z tym właściciele obu majątków umówili się, że w wyznaczony dzień wczesnym
rankiem każdy z nich wyruszy ze swojej siedziby w kierunku sąsiada. W miejscu,
gdzie się spotkają, zostanie ustalona granica między oboma posiadłościami.
Zgodnie z tą umową hrabia z Bubna wyruszył o umówionej godzinie z Žamberku.
Szedł wyznaczoną drogą i dotarł prawie do miasteczka Rokytnice do drzewa, które
widoczne było z daleka. Po drodze nie spotkał jednak Maushwitza, wysłał więc
towarzyszącego mu sługę do rokytnickiego zamku. Służący zastał ponoć
Mauschwitza w sypialni i tam przekazał mu zapytanie od swojego pana, czy hrabia
z Bubna powinien przyjść aż do miasteczka Rokytnice. Dopiero wtedy Mauschwitz
wstał z łóżka i krótko po tym wyruszył za sługą. W ten sposób granica między
majątkami została wyznaczona tuż przy miasteczku Rokytnice – i taka była aż do
nowych czasów. A od tamtej pory właściciela dóbr rokytnickich nazywano
„leniwym Mauschwitzem”.
Po śmierci Joachima Mauschwitza właścicielem posiadłości Rokytnice został jego
syn Krzysztof, o którym mówiono, że jest walecznym człowiekiem, ale bardzo
porywczym. Nowy właściciel źle traktował swoich poddanych, ze sąsiadami
w Rychnovie i Žamberku prowadził ciągłe spory i potyczki. Jednego razu, gdy
obraził rychnowską hrabiankę i ordynarnie zbeształ jednego ze swoich poddanych,
musiał wpłacić karę pieniężną w wysokości 1.500 kop groszy.
Jego konikty z sąsiadami i okrutne traktowanie poddanych doprowadziły w końcu
do tego, że w 1615 roku prawdopodobnie w wyniku umyślnego podpalenia spaliła
się jego stajnia w Rokytnicy. W pożarze zginęło stado bydła, spaliły się też zapasy
zboża. W 1616 roku w dzień św. Michała w godzinach wieczornych napadnięto na
Krzysztofa. Napad zakończył się dla niego tragicznie – został zabity przez zgraję
rozwścieczonych chłopów. Wcześniej był w Kunvaldzie, gdzie jako zwolennik
i członek wspólnoty Czeskich Braci w Kunvaldzie uczestniczył w ich nabożeństwie.
Prawa własności rodu Mauschwitzów w Rokytnicy wygasły w ten sposób bez
bezpośredniego spadkobiercy.
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Říčky v Orlických horách – Rampuszak
Jeden z najważniejszych ośrodków sportów zimowych w Górach Orlickich – Říčky
ma w swoim bajkowym herbie Rampuszaka. Kto to jest? Skąd i kiedy pojawił się
w Górach Orlickich? Zacznijmy więc od początku. Rampuszak to współczesny
duch gór. Można by powiedzieć, że to ktoś taki jak Karkonosz, ale o władcy
sąsiednich gór mówi się już niemal cztery stulecia, a więc nasz Rampuszak jest
bajkowym młodzieńcem. Jak się u nas pojawił? Przez zwykły przypadek.
W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku Radio Czechosłowackie Praga emitowało cykl audycji „Dokąd na urlop", promując wtedy mniej
znane zakątki naszej ojczyzny. Redaktor czasopisma Turista pan Jiří Dvořák
przygotowywał program o Górach Orlickich. Autor stał przed wyzwaniem, w jaki
sposób połączyć szereg informacji na temat naszych gór, które otrzymał
od znawców i miłośników Gór Orlickich. Kto będzie ich zapraszał do mikrofonu?
Kasieńka? Panu Dvořákowi niezbyt to się uśmiechało. Przede wszystkim darzył
Kasieńkę należytym szacunkiem i nie chciał jej stawiać w komicznej roli. ( Jego
obawy były chyba niepotrzebne. Program był tak dobrze przygotowany, że osobie
Kasieńki z pewnością by nie zaszkodził, wręcz przeciwnie – opinia autora tekstu).
Zdecydował się więc na zupełnie nowego ducha, którego chciał wykorzystać tylko
w tym programie radiowym. Gdy po latach doszły go słuchy, że popularność jego
ducha rośnie, a nawet toczą się o niego spory, był dość zaskoczony. A więc 21 grudnia
1962 roku po godzinie dwudziestej w audycji radiowej „Vezměte si vrátičku“
zabrzmiały te oto słowa: „Imię moje Rampuszak, z zawodu duch gór. Jeszcze
trzydzieści lat temu cieszył się on dużym szacunkiem, ale w ostatnich czasach
to brzmi jakoś dziwnie, prawda? Ale jest to zawód. Coś między lasami państwowymi
a górskim pogotowiem ratunkowym...”. Spokojnego głosu dobrodusznego górala
użyczył mu aktor Josef Beyvl. I chociaż pod względem bajkowego wieku to
młodzieniaszek, został zaprezentowany jako starszy, mądry mężczyzna. Program,
jaki potem był emitowany, był bardzo dobrze przygotowany i w ciekawej, czasami
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wręcz poetyckiej formie przedstawiał ówczesnym radiowym słuchaczom nasze
góry i wiadomości na ich temat. Może to właśnie dzięki poetyckiemu charakterowi
programu i jego ogólnie sielankowej atmosferze nowa bajkowa postać zapisała się
w świadomości ludzi. Popularności przysporzyła mu też impreza zorganizowana
przez Czeski Związek Kultury Fizycznej, do której należał wyciąg narciarski i górskie
pogotowie ratunkowe w Deštné, których członkowie w 1965 roku przygotowali
pierwsze pożegnanie zimy połączone z przyjazdem Rampuszaka. Skąd takie właśnie
imię? Zdaniem pana Dvořáka Rampuše, miejscowość niedaleko Rychnova nad
Kněžnou, była wówczas jedynym miejscem w naszych górach zapisanym w czeskiej
literaturze. Podpowiemy gdzie. Petřík Bajza przecież wiecznie się droczył z ich
służącą, tą „rampepurdą rampepurdacką“, która pochodziła z Rampušy. Pamiętacie
z pewnością. Pisarz Karel Poláček (swoją drogą pochodzący z Rychnova nad
Kněžnou): powieść „Bylo nás pět“ (Było nas pięcioro). A gdy nad Rampušą
popatrzycie na szczyty gór, z pewnością przyznacie, że stąd jest piękny widok na
góry i chyba już nawet się nie dziwicie panu Dvořákowi. Z postacią Rampuszaka nie
wiąże się żadna ludowa bajka, najwyżej jakaś wzmianka w legendach o „dzikim”
mężczyźnie z Rampušy, ale ponieważ przez te ponad trzydzieści lat już zapisał się
w świadomości ludzi, nie można go pominąć. Autorzy projektu "Bajkowa kraina
Kasieńki” nigdy tego ducha gór nie pomijali i nie odsuwali, ponieważ jak zapisano
w artykule czwartym: „Zimą, gdy z powodu ilości śniegu pracy bardzo przybywa,
Kasieńce pomaga Rampuszak, przyjaciel i doradca narciarzy, górskiego pogotowia
ratunkowego i szkół narciarskich". Stąd bardziej niż symboliczne jest, że to właśnie
Říčky, miejsce o idealnych warunkach narciarskich, mają w swoim znaku
Rampuszaka. I nie obawiajcie się, Kasieńka i Rampuszak wcale nie kłócą się
o władzę. To tylko ludzie mają takie paskudne zwyczaje. Zresztą nawet tak mocna
bajkowa postać, jaką jest władczyni Gór Orlickich, chętnie czasem odpoczywa.
Popatrzcie tylko dobrze, gdy razem z paradą masek i Rampuszakiem przyjeżdża do
Deštné. Ona wjeżdża jako ostatnia, bo przecież to szacowna osoba, i z uśmiechem
obserwuje gle masek i dzieci otaczających tego „górskiego dzikusa”. Zostawia go,
by do syta wybawił się z całą tą narciarską czeredą, bo latem on znów odpocznie,
a przed nią wiele pracy. Jak Rampuszak wygląda? Nikt tego nie wie, bo to przecież
osoba z bajki i jako taka może zjawiać się w każdej postaci. Raz może zaskoczyć was
jako dorodny leśniczy, innym razem jako członek górskiego pogotowia
ratunkowego – sam bowiem przyznaje, że jest czymś pomiędzy nimi, a jeszcze
innym razem może się pojawić jako stary, mądry góral. Zachowujcie się więc
w górach, jak należy, nie róbcie żadnych głupstw, żeby goprowcy nie musieli was
zwozić na saniach czy po nocach gdzieś szukać. Kto wie, może któryś z tych facetów
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w czerwonych kurtkach to sam Rampuszak i co by z wami zrobił. (historyczne
dokumenty nt. powstania Rampuszaka gromadzi i autorom je chętnie udostępnił
Ing. Jan Hégr)

Sedloňov – Polak, górski wiatr, zwany Berkwint
Berkwint, czyli po niemiecku Bergwind, co oznacza górski wiatr, zwany też
"Polakiem”, bo wieje z Polski, czasem wprost od bieguna północnego, to bajkowy
patron gminy Sedloňov. To patron frywolny, tylko na niego popatrzcie. Kacabajka
rozwiana, każda kieszeń pełna. W jednej grad, w drugiej śnieg, w innej kupa mgły,
we włosach pochowane pioruny. Wszak Kasieńka ma z nim wiele zmartwienia.
Gdy jej nie dokucza Karkonosz, to z pewnością w górach hula ten wietrzny
jegomość. A gagatek potra łobuzować. Latem i zimą. Wszystko mu jedno. Czasami
potra nadciągnąć naprawdę aż gdzieś od bieguna polarnego, przefurczy przez
górskie grzbiety i gdzieś pod górami te swoje kieszenie opróżni. Wszak o tych jego
wyczynach zapisano wiele stron w kronikach naszych górskich gmin. Dawny
kronikarz gminy Sedloňov zapisał, że w lutym 1805 roku nadeszła taka zawierucha,
że z powodu ilości śniegu i wietrznej pogody musiano zamknąć szkołę. Podobnie
łobuzował też w 1870 roku, gdy po Bożym Narodzeniu z powodu śniegu i wiatru nie
można było rozpocząć zajęć. Naukę rozpoczęto dopiero drugiego marca,
a i wówczas do szkoły przychodziły tylko dzieci z najbliższych okolic. Z oddalonych
domostw z powodu śniegu nie były w stanie dotrzeć. A że Berkwint potra szaleć
także latem, przekonali się mieszkańcy Sedloňova choćby 20 czerwca 1881 roku,
gdy o wpół do piątej po południu rozpętała się burza, jakiej nikt wcześniej
nie widział. Kronikarz opisuje, jak terkotały okna, piorun gonił piorun, a woda stała
nawet w ogródkach. Woda zerwała przyczółek, a most zniszczyła do połowy. Tylko
cudem nikt nie stracił życia. Moglibyśmy dalej przytaczać kronikalne zapiski, ale
byłoby zbyt wiele do czytania. Jak widać, Berkwint szaleje w naszych górach już jakiś
czas. A jak to wyglądało w dwudziestym wieku? Ciekawa informacja zapisana jest
w kronice z Novego Hrádku. W 1938 roku Polak naprawdę narozrabiał. Przez całą
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zimę trzymał suchy mróz, ale nie był on zbyt mocny. Nie było w ogóle śniegu.
W połowie marca Berkwint jednak się namyślił i przygnał w całej okazałości. Góry
zasypał śniegiem, a było go tyle, że trzymał do połowy maja. No i jak Kasieńka ma się
z takim dzikusem dogadać. Jak zaszaleje, to zawieje chałupę po sam komin. W 1963
roku roztańczył się nad Sedloňovem „Na úhoru“ i wywijał tam swoje koła tak,
że młody gajowy idący z żoną z Sedloňova do Deštné musiał orientować się według
kabli telefonicznych. Ale kable nie wisiały nad nimi, mieli je obok siebie,
na wysokości pasa i mogli się ich trzymać. Tyle ten wietrzny dzikus nadmuchał tam
śniegu. Ale nie trzeba sięgać tak daleko w przeszłość. Wystarczy przypomnieć sobie
23 lipca 1998 roku. Wówczas nad Górami Orlickimi w ciągu jednej nocy zderzyły się
trzy burze, nadciągające z trzech różnych stron. Żywioły hulały jakieś pięć, sześć
godzin i przez ten czas spadło ponad dwieście milimetrów opadów. W niektórych
miejscach, na przykład w rejonie Šerlišský důl, prawdopodobnie opadów było
jeszcze więcej. To znaczy, że na każdy metr kwadratowy spadło dwieście litrów wody.
W świetle piorunów, które chyba nie miały końca – błyskało wtedy całe niebo, widać
było jezioro położone na zboczach gór. Powódź, jaka potem przeszła przez góry
i przedgórze, była katastrofalna w skutkach. Wyrządziła szkody nie tylko majątkowe
i w przyrodzie, ale niestety zabrała też kilka istnień ludzkich. Podobne klęski
żywiołowe prawdopodobnie zainicjowały legendy, czy to o Berkwincie, czy
o urażonym, pragnącym ślubu Karkonoszu, któremu Kasieńka odmówiła, a on,
w złości, niszczy wszystko, co napotka na drodze.

Sněžné – biały lis
Skąd wziął się w okolicach miejscowości Sněžné biały lis, że gmina wybrała go jako
swojego bajkowego patrona? O tym jest cała bajka, którą w skrócie teraz
przedstawimy. Biały lis jest na służbie księżniczki Kasieńki, władczyni Gór
Orlickich. Żadna kula myśliwych go nie skrzywdzi, strzały odbijają się od niego,
jakby był ze stali. Musi tylko uważać na pułapki i wnyki kłusowników. Jeśli wpadnie
w jakąś pułapkę, sam nie da rady. Raz właśnie złapał się we wnyki w lesie nad
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miejscowością Sněžné. Miał jednak wielkie szczęście. W tym czasie szedł tędy akurat
tkacz Hejzlar z miejscowości Horní Polom z synem Józkiem. Szli wtedy do Dobruški
na przedświąteczny targ. Hejzlar do faktora z płótnem, a Józek sprzedawać
drewniane gurki do szopek. Śniegu było tyle, że brnęli w nim po kolana. Nie
zobaczyli od razu lisa, tylko słyszeli jego stękanie i biadolenie. Powoli i ostrożnie
ruszyli do miejsca, skąd dochodził dźwięk. Kiedy ujrzeli we wnykach białego lisa,
tkacz przypomniał sobie, że książę obiecał nagrodę stu złotych monet za jego futro,
i chciał zabić zwierzę. Józek powstrzymał go jednak, uwolnił lisa z pułapki i nawet
go nakarmił – plackiem ziemniaczanym od mamy. Lis ludzkim głosem podziękował
i w nagrodę dał im tkackie czółenko, dar od księżniczki Kasieńki. W domu najpierw
wszyscy myśleli, że przynieśli zwykłe czółno, jakich mają w słomiance mnóstwo.
Nie wiedzieli, że jest magiczne. Dopiero gdy mały Józek włożył czółno do krosna,
przekonali się, jaki mają w domu skarb. Na zwykłym krośnie czółno tkało w płótnie
piękne białe gwiazdki. Jakby ktoś rozrzucił bielusieńkie kwiatki na śniegu. Ależ było
radości. Ojciec się cieszył, że lisa nie zabił, a Józek, że pani gór potra być wdzięczna
i nagrodzi nawet zwykłych tkaczy. Za płótno, które Hejzlarowie utkali nowym
czółenkiem, ojciec chciał trzykrotnie więcej niż za zwykłe, gładkie. A stary Miler,
kupiec i faktor w Dobrušce, nawet nie za bardzo się targował. Dobrze wiedział, że tę
niezwykłą tkaninę sprzeda o wiele drożej. Teraz, gdy wyrabiali tak piękne płótno,
żyło im się lepiej. Zauważyli to też sąsiedzi. Zwłaszcza zawistny sąsiad Najman wciąż
główkował, dlaczego Hejzlarom zaczęło się tak powodzić. Gdy któregoś razu
wieczorem zobaczył przez okno, jak sąsiedzi starannie chowają czółenko i jakie
utkali niezwykłe płótno, domyślił się, gdzie leży przyczyna. Przy pierwszej
nadarzającej się okazji ukradł im czółno i włożył do swojego krosna. Ale się
przeliczył. Czar działał tylko dla dobrych i uczciwych. Czółno tylko raz przeleciało
po krośnie i cała osnowa się rozleciała. Wściekły Najman rzucił magiczne czółenko
do pieca. A ile przy tym klął, słyszeli nawet Hejzlarowie, którzy zorientowali się już,
że zaginął ich skarb. Od razu pobiegli do sąsiada, by oddał, co ukradł. Ale było już
za późno. Wrzuciłem je do pieca, by już ludziom nie szkodziło – wyjaśniał Najman
Hejzlarowi. A dobrym ludziom pomagało – ze smutkiem pomyślał mały Józek,
kiedy wracali z ojcem do domu. Ale chociaż nie mieli już magicznego czółenka,
szczęście im wciąż sprzyjało i żyło im się całkiem dobrze. Białego lisa już nie spotkali,
ale wciąż z wdzięcznością go wspominali. Jeżeli podczas swoich wędrówek po
Górach Orlickich spotkacie go, cieszcie się i dobrze się mu przyjrzyjcie. Ponoć
przynosi szczęście.
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Val – strażnik pogranicza
Pod koniec XI i na początku XII wieku Góry Orlickie i ich podgórze powoli
kolonizowano. W kronikach można przeczytać o znaczeniu klasztorów Orlík (dziś
Klášterec nad Orlicí) oraz Svaté Pole (dziś gmina Klášter nad Dědinou) i rodu
Drslawiców i panów z Drnholca. W tym czasie ludzie zaczęli pojawiać się w trudno
dostępnych, do tej pory niezasiedlonych, okolicach, przede wszystkim w dolinach
rzek. Z dróg, którymi przychodzili, stopniowo powstawały ścieżki handlowe.
Jednak nie miały one takiego znaczenia jak szlaki ziemskie, jak choćby ścieżka
kłodzko-polska, biegnąca przed dzisiejszą ziemię nachodzką, czy ścieżka trstenicka
prowadząca w okolicach Litomyšla. Obie bowiem unikały trudnego górskiego
grzbietu, gdzie panowały surowe warunki przyrodnicze i klimatyczne, i biegły przez
graniczny grzbiet bardziej łaskawymi przełęczami. Ścieżki w naszej krainie tworzyły
sieć łączącą główne historyczne szlaki, spośród których kilka prowadziło do
Kłodzka. Najważniejsze były cztery: trzy z nich kończyły się w Dobrušce na ścieżce
biegnącej do Kłodzka, czwarta zaczynała się w Solnicy (później wożono nią sól do
magazynów w Solnicy). O wiele większe znaczenie niż dla handlu miały te ścieżki
dla strategii obronnej kraju w razie najazdu wroga. Wzdłuż ich tras systematycznie
budowano strażnice, z których rozciągał się widok na duże odległości, a także na
kolejną strażnicę. Spośród nich wybijała się właśnie strażnica ohniszowska,
pomiędzy Ohnišovem i Valem, zlokalizowana na wzgórzu, naturalnym wale
pomiędzy tymi miejscowościami. Sześć kilometrów stąd, na wzgórzu, stała strażnica
w miejscowości Rovné. Obowiązkiem ohniszowsko-valskiej strażnicy była ochrona
ścieżki prowadzącej z Hradca Králové przez Dobruškę, Ohnišov, Olešnicę do
Lewina i dalej do Kłodzka. Przed zagrożeniem strażnicy ostrzegali sygnałami
ogniowymi. Według zapisów w kronikach strażnica kontrolowała całe wzniesienie
aż do dzisiejszej miejscowości Spy. Miała ponoć kształt wałów zamkowych wraz
z fosą. Z jednej strony chroniona była doliną Bačetínskiego Potoku, z drugiej strony
Potokiem Ohnišovskim. Właśnie od kształtu strażnicy pochodzi nazwa miejsca
„Na Valech”, czyli na wałach. Później znaczenie strażnic malało i strażnicy zaczęli się
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trudnić rolnictwem, a w miejscu dzisiejszej miejscowości podobno wyrosły
pierwsze cztery domy ludzi „z wałów”. W ten sposób, jak mówią zapisy w kronikach,
powstała gmina Val. Oczywiste jest, że w podobny sposób po drugiej stronie
wzniesienia powstała gmina Ohnišov, której nazwa pochodzi od rozpalanych
ognisk. Postać strażników pogranicza pojawia się także w sztuce Aloisa Jiráska „Pan
Johanes“, gdzie Kasieńkę do tajemniczych podziemi odprowadza tajemniczy
strażnik Salakwarda, w odróżnieniu od bajki, w której księżniczkę Kasieńkę
do wnętrza gór zaprowadził król kopalnianych skrzatów. Strażnicy pogranicza
pojawiają się także w legendach z okolic tajemniczej góry Turow. Tu, podobnie jak w
legendarnym Blaníku, śpią tajemniczy żołnierze i ze swoimi końmi czekają
na rozkaz, by wyruszyć na ratunek czeskim ziemiom. Nasza opowieść nie była tym
razem zbyt bajkowa, ale przyjrzyjcie się dobrze obrazkowi strażnika, bajkowego
patrona gminy Val. Mężczyzna rozpalający strażniczy ogień, zdecydowany bronić
swoich strażnic, budzi raczej szacunek do naszych przodków, ich odwagi i męstwa.
Życie w takiej osamotnionej strażnicy nie było łatwe i jeszcze większej odwagi
wymagało podjęcie decyzji, by z rodzinami osiąść na tej, wówczas jeszcze dość
dzikiej ziemi.

Zdobnice – zdobnickie diabły
Diabły występują w bajkach od bardzo dawna. Wiecie, jak to jest, rodzice czasami
straszą nimi małe dzieci, by te były grzeczne. W bajkach pojawiają się diabły różnego
rodzaju. Czasami to łobuzy, innym razem niedorajdy, a czasem spryciarze. Często
zastępują świecką sprawiedliwość. Te nasze czorty, które na świat sprowadziła
artystka Jarmila Haldová, z pewnością jednak straszyć nie będą. Raczej są to takie
małe przemiłe urwisy. Wprawdzie według legend ze Zdobnicą związane są tęgie,
silne diabły, ale ta czarcia młodzież jest z pewnością milsza. O diabłach zachowały się
dwie historyjki, obie podobne. Wokół Zdobnicy, zwłaszcza przy drodze do
Kunčinej Vsi, znajdują się duże głazy, w których jest wiele otworów, jakby
odciśniętych od pierścieni łańcuchów. I właśnie z nimi związane są obie legendy.
42

Dawno, dawno temu zamieszkał w Zdobnicy diabeł. Miał namawiać ludzi do
draństwa i nieprawości, ale niezbyt mu się to udawało. A w dodatku przy drodze,
którą chadzał, mieszkańcy zbudowali kapliczkę. Diabeł się bardzo złościł, bo musiał
ją obchodzić dużym łukiem. Postanowił więc, że zbuduje przez całą doliną most
i w ten sposób skróci sobie drogę. Zaczął zbierać w okolicy ogromne kamienie,
aby zbudować lary nowego mostu. Mozolił się, harował wbrew diabelskim
zwyczajom, a przy pracy trzymała go tylko ta złośliwa radość, że mieszkańców
Zdobnicy przechytrzy. Ale nie było mu dane, by z nowego mostu się cieszyć.
Pewnego wieczoru, gdy odpoczywał zmęczony po całodziennej harówce, usłyszał
dźwięk nowego dzwonu. Właśnie powiesili go w Zdobnicy przy kapliczce. Tego już
było za wiele na biednego czorta. Zaklął, zmienił się w obłok siarki i zniknął. Tylko te
kamienie przypominają jego starania. Druga legenda też związana jest z budową
mostu. Podobno młynarz Schnabel zawarł pakt z diabłem. Przez wiele lat mu
pomagał i młynarzowi dobrze się cały czas powodziło. Gdy jednak zbliżał się termin,
gdy diabeł miał zabrać Schnabla do piekła, młynarz zaczął kombinować. Wybłagał
na diable wykonanie trzech zadań, a jeżeli diabeł jednego choćby nie spełni, utraci
nad nim władzę. Już pierwsze zadanie było sprytne. Diabeł miał w ciągu jednej nocy,
do pierwszego piania koguta zbudować most przez dolinę Zdobnicy. Diabeł tylko
się skrzywił i zanim wezwał kumpli z piekła, przeleciał nad doliną i we wszystkich
kurnikach złamał wszystkim kogutom karki. Potem zaroiło się od diabłów
i za pomocą łańcuchów (od nich pewnie są te ślady) ściągali ciężkie kamienie
do budowy mostu. Ale nikt z nich nie wiedział, że stara babcia Kudlaczkowa chciała
następnego dnia iść na targ, by sprzedać tam swojego koguta. Dlatego jeszcze
wieczorem go złapała i schowała w koszyku w izbie. Słońce było jeszcze w pierzynie
i dopiero szykowało się do wypuszczenia pierwszych promyków, ale diabły miały już
przyniesione kamienie i zbierały się do wielkiego zaklęcia. Młynarz właśnie chwycił
lampę i szedł do kurnika, by swojego koguta obudzić światłem. Jakie było jego
przerażenie, gdy zobaczył martwego koguta. Już widział się piekle. Jednak w tym
momencie obudził się kogucik babuni i na pełny głos, ile mu jego dzióbka starczyło,
zapiał. I było po robocie. Diabły zrzuciły kamienie tam, którędy akurat biegły
i zniknęły. Czarcie kamienie można więc znaleźć niemal wokół całej Zdobnicy.
A co babcia i jej kogucik? Nie poszli już na targ. Wdzięczny młynarz pomógł
staruszce zbudować nową chałupę i dobrze o nią dbał aż do jej śmierci. A że był
uczciwy, żadnych piekielnych łajdactw nie potrzebował do swojego szczęścia.
Ale co te odciski łańcuchów? Czy naprawdę to były diabły? Ależ skąd. Wyjaśnienie
jest proste. Kamienie przeszkadzały na polach zdobnickich gospodarzy. Mniejsze
powyciągali końmi, lecz te większe trzeba było rozbić. A więc w kamieniach
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wiercono dziury. Czasami rozdzielano je materiałem wybuchowym, czasami
pomagała woda i mróz. Do otworów nalewano wodę, która w nocy zamarzała
i kamień uszkadzała. Po kilku razach kamień pękał, ale przygotowane otwory
w niektórych kawałkach zostały. A gdy dobrze się przyjrzycie, zobaczycie,
że kamienie ułożone są w rzędach, naprawdę jak pod most. Ale to tylko rolnicy
odnosili je na skraj swoich poletek, gdzie wyznaczały naturalną granicę gruntu,
a dodatkowo chroniły przed gwałtownymi ulewami, które mogłyby spłukać ziemię
do doliny.
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Spis treść
Bačetín – błędne ogniki
Bartošovice v Orlických horách – Ledrziczek
Bohdašín – kopalniane skrzaty
Borová – Skarb na Strážnicy
Bystré – koń Wiktor
Česká Čermná – skrzat ze złotej skały
Deštné v Orlických horách – Kasieńka
Dobřany – rycerz Drslawic
Dobré – wodnik
Chlístov – skrzat leszczynowy „liskutak“
Janov – wodnica
Kounov – leśny upiór hejkal
Nový Hrádek – Frymbulin
Ohnišov – ognik
Olešnice v Orlických horách – król kopalnianych skrzatów
Orlické Záhoří – przemytnicy
Podbřezí – Helenka Mladotowa
Rokytnice v Orlických horách – o rycerzu Joachimie Mauschwitz
z Armenruh i jego synu Krzysztoe
Říčky v Orlických horách – Rampuszak
Sedloňov – Polak, górski wiatr, zwany Berkwint
Sněžné – biały lis
Val – strażnik pogranicza
Zdobnice – zdobnickie diabły
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