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W  miejscu, gdzie łączą się dwa górskie strumienie spływające z 
najwyższych gór Kłodzkiej Krainy, leży bajkowa dolina. 

Jeden z wpływających do czarodziejskiej doliny strumieni to 
Wilcza Woda biegnąca ze stoków królewskiego Śnieżnika, 

najwyższej góry całej krainy.

Drugi, zwany Bukową Wodą albo Bogoryją, płynie ze źródeł bijących   
na tajemniczym Żmijowcu. 

Właśnie tam, gdzie strumienie stają się rzeką Wilczką, pomiędzy górami, po-
śród głębokich, rozległych, wielkich lasów, rozłożyła się malownicza osada - 
Międzygórze. 

Jednak miejscowość to nie zwyczajna. 

Wkraczamy bowiem do prawdziwie baśniowego miasteczka.

Przechadzając się uliczkami Międzygórza mijamy drewniane domy i domki  
o niecodziennej architekturze. Stajemy przed szerokimi budynkami, jakby 
przeniesionymi wprost ze słonecznych alpejskich dolin i hal, a po chwili przed 
domami stawianymi w surowym norweskim stylu, które przywołują mgliste 
obrazy północnych fiordów z długimi łodziami wikingów.

Schodzimy od fantastycznych, drewnianych budowli starych sanatoriów do 
romantycznego Dworku Królewny Marianny. Idziemy pośród kolorowych, 
willowych budynków z różanymi ogrodami, cichych pensjonatów i restauracji 
otwartych dla gości - podróżnych i wędrowców.

Alejki wzdłuż Wilczki sprowadzą nas nad przepaść wodospadu i żelazny mostek 
rzucony nad spienionymi wodami rzeki, wpadającej do głębokiego, mrocznego 
jaru. Dalej wędrując dotrzemy do wielkiej kamiennej tamy i tajemniczego jezio-
ra, które raz pełne jest wody, a innym razem na jego wyschniętym dnie pasą się 
rogate jelenie. A w przeciwną stronę idąc i mijając malutkie kościółki nad drogą, 
górskimi ścieżkami dotrzemy do miejsca zaczarowanego - Bajkowego Ogrodu.

Nie sposób opisać w tej niewielkiej książeczce wszystkie magiczne miejsca, 
dziwy architektury, ani opisać historii i losów niezwykłych osobistości mieszka-
jących i goszczących w baśniowej dolinie Międzygórza. 

Inne przewodniki opiszą wam szczegółową historię tych miejsc, zabudowań, 
biografie znanych postaci, dokładne wysokości gór i głębokości wód, przed-
stawią łacińskie nazwy spotkanych kwiatów i zwierząt. Co do metra wymierzą 
drogę od jednego miejsca do drugiego. 

My podążymy podobnymi ścieżkami i trafimy do tych samych i znanych miejsc, 
opisywanych przez innych. Jednak oglądać będziemy je zupełnie inaczej, co in-
nego ukaże się naszym oczom i słuchać będziemy innych opowieści.

Ruszamy bowiem w podróż po baśniowym Międzygórzu, po ukrytym fanta-
stycznym świecie legend i bajek, w świat wyobraźni.

W drogę więc…

Jednak, by poznać tajemnice tej czarodziejskiej krainy, musimy wpierw 
odszukać przewodnika, który oprowadzi nas po tym bajkowym świecie.  
Nie będzie to zwyczajny przewodnik i nie każdy dostąpi zaszczytu spotkania  
z tą niezwykłą istotą. 

Przysiądźmy spokojnie  na ławeczce, w samym centrum naszego baśniowego 
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miasteczka, tam, gdzie łącza się dwa strumienie lub przystańmy na dłuższą 
chwilę w tym miejscu. Nie mówmy nic, nie hałasujmy i zamknijmy mocno oczy. 
Potem powoli, powolutku je otwierajmy. Teraz, z pod przymkniętych powiek, 
bardzo ostrożnie i uważnie  rozejrzyjmy się wokół.

Gdzieś na pobliskim drzewie, albo na dachu domu, gdzieś na balkonie, może 
wysoko na niebie, nad głową, pojawi się baśniowy ptak. Ptak jest to srebrny 
i lśniący niczym woda w strumieniu i jak woda niemal przezroczysty. Brzegi 
jego piór są błękitne jak niebo, a oczy ma jak szmaragdy.  

Gdy już go zobaczysz, przymknij oczy, a on może sfrunie z wysoka i przeleci nad 
tobą, a może i siądzie przy tobie. Ale zawsze, gdy tylko zdołasz go zobaczyć z 
pod przymkniętych powiek, usłyszysz w czarodziejski sposób jego urzekający 
głos, tak jakby ktoś szeptał ci prosto do ucha. 

Uważaj byś go nie spłoszył. Słuchaj w skupieniu i patrz uważnie na miejsca  
o których magiczny ptak będzie opowiadał. Będą to niezwyczajne opowieści,  
baśnie i bajki niezwykłe. Ptak widział niejedno i był świadkiem tajemniczych 
zdarzeń i dziwów. Zna najtajniejsze sekrety i najciemniejsze tajemnice. Nie 
każdemu je zdradzi, nie o wszystkim opowie. Wiele jest bowiem ukrytych tutaj  
tajemnic i baśniowych  zdarzeń.

Ruszajmy zatem w drogę za naszym czarodziejskim przewodnikiem na wę-
drówkę po baśniowej Wilczej Dolinie - Międzygórzu 

…a srebrno-błękitny ptak opowie wam zadziwiające historie o miejscach,  
do których was poprowadzi.

Ptak bezszelestnie podrywa się w górę i leci powoli, niespiesznie, pozostawia-
jąc za sobą w powietrzu wyraźny, błękitny ślad jak smugę świecącego dymu. 
Frunie nad dróżką prowadzącą brzegiem Wilczki, a my idąc za tym powietrznym 
śladem staniemy nad skalnym urwiskiem wodospadu. Wielki jest huk spadają-
cej ze skał pieniącej się wody, ale czarodziejski głos, szept magicznego ptaka 
słychać wyraźnie.  

Oto jest pierwsza baśń Błękitnego Przewodnika opowiadana nad brzegiem 
wodospadu.
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V místě, kde se spojují dva horské potoky, plynoucí z nejvyšších hor 
kladské země, leží pohádkové údolí.

Jeden z potoků, co plyne do kouzelnické doliny, je Vlčí voda, ženoucí 
se ze svahů královského Sněžníku, nejvyšší hory celého území.

Druhý, zvaný Buková voda nebo také Bogoryje, teče z pramenů tryskajících na 
tajemném Zmijovci. Právě tam, kde se prameny stávají řekou Vlčicí, mezi ho-
rami, mezi hlubokými, rozlehlými, velikými lesy, rozložila se půvabná osada 
Mezihoří.

Ale není to obyčejná obec.

Vstupujeme totiž skutečně do pohádkového městečka.

Když procházíme uličkami Mezihoří, míjíme dřevěné domy i domky nevšední 
architektury. Zastavujeme se před širokými stavbami, jakoby přenesenými 
přímo ze slunečných alpských údolí a horských pastvin, a po chvíli před domy 
budovanými v přísném skandinávském stylu, vyvolávajícími mlhavé obrazy se-
verních fjordů s dlouhými lodicemi Vikingů.

Scházíme od fantastických dřevěných staveb starých sanatorií k romantickému 
paláci královny Marianny. Jdeme mezi barevnými budovami vil se zahradami 
plnými růží, kolem tichých penzionů a restaurací otevřených hostům – pocest-
ným i poutníkům.

Aleje vedoucí podél Vlčice nás dovedou nad propast vodopádu a na železný mů-
stek přehozený nad zpěněnými vodami říčky, která vpadá do hluboké, temné 
rokle. Další cestou se dostaneme k veliké kamenné přehradě a k tajemnému 
jezeru, které je někdy plné vody, zatímco jindy se na jeho vyschlém dně popásají 
parohatí jeleni. A jdeme-li opačnou stranou a mineme maličké kostelíky nad 
cestou, dorazíme na začarované místo – do Pohádkové zahrady.

Není možné popsat v této nevelké knížečce všechna magická místa a divy archi-
tektury, nedá se vylíčit vše z historie a osudů neobyčejných osobností, které zde 
žily nebo navštěvovaly kouzelnou dolinu Mezihoří.

Jiné průvodce vám vylíčí podrobnou historii těch míst, zástavby, životopisy 
známých postav, přesnou výšku hor a hloubku vod, uvedou latinské názvy spa-
třených květin a zvířat. Na metry změří  trasu od jednoho místa ke druhému. 
My se ubíráme podobnými cestami a dojdeme na stejná, známá místa, vylíčená 
jinými. Ale vidět je budeme docela jinak, něco jiného se ukáže před našima oči-
ma a naslouchat budeme jiným příběhům.

Vydáváme se totiž na putování po pohádkovém Mezihoří, po ukrytém fantastic-
kém světě legend a bájí, do světa představ.

Tak tedy na cestu…

Avšak abychom poznali tajemství té čarovné krajiny, musíme nejprve vyhledat 
průvodce, který nás bude provádět tím pohádkovým světem. Nebude to obyčej-
ný průvodce a ne každý bude mít tu čest setkat se s tou nezvyklou bytostí.

Usedněme tiše na lavičce, v úplném středu našeho pohádkového městečka, 
tam, kde se spojují dva potoky, nebo zůstaňme delší dobu na tom místě. 
Neříkejme ani slova, buďme zticha a pevně zavřeme oči. Potom je pomalu, 
pomaličku otevírejme. A teď, s přivřenými víčky, se velmi opatrně a pozorně 
rozhlédněme kolem.
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Někde na blízkém stromě nebo na střeše domu, někde na balkóně, možná vyso-
ko na nebi, se nad hlavou objeví pohádkový pták. Je stříbrný a lesknoucí se jako 
voda v potoce a jako voda je skoro průhledný. Okraje jeho per jsou blankytné jak 
nebe a oči má jak smaragdy.

Když už ho zahlédneš, zavři oči, a on možná slétne zvysoka a přeletí nad te-
bou, možná usedne blízko tebe. Ale vždycky, jen co ho dokážeš spatřit zpod 
přivřených víček, uslyšíš kouzelnou mocí jeho podmanivý hlas tak, jako by ti 
někdo šeptal přímo do ucha.

Dávej pozor, abys ho nepoplašil. Naslouchej soustředěně a dívej se pozorně na 
místa, o kterých bude magický pták vyprávět. Budou to neobyčejná vyprávění, 
pohádky a zvláštní báje. Pták nejedno spatřil a byl svědkem tajemných událostí 
a divů. Zná nejskrytější tajemství a nejtemnější tajnosti. Ne každému je proz-
radí, ne o všem poví. Hodně je totiž  zde skrytých tajemství a pohádkových 
příběhů.

Vyjděme tedy na cestu za naším čarodějným průvodcem na pouť pohádkovou 
Vlčí dolinou – Mezihořím… a stříbrně blankytný pták vám poví přepodivné 
příběhy o místech, kam vás dovede.

Pták se bez šelestu dere vzhůru a letí zvolna, beze spěchu, zanechávaje za se-
bou ve vzduchu zřetelnou blankytnou stopu jako pruh svítícího dýmu. Žene se 
nad cestičkou vedoucí po břehu Vlčice, a my sledujeme tu povětrnou stopu, až 
se zastavíme nad skalním srázem vodopádu. S velkým hukotem padají ze skal 
pěnící se vody, avšak čarovný hlas, slova magického ptáka jsou slyšet zřetelně.

Zde je první příběh Blankytného průvodce vyprávěný na břehu vodopádu.



O dwu srebrnych 
pstrągach
w wodospadzie 
Wilczej Wody

Działo się to w czasach, gdy 
miejsce, które dziś nazywa się 
Międzygórzem, było dziką, 
puszczańską, górską doliną 
zamieszkałą tylko przez wilki. 

Przez całe stulecia nazywano 
to miejsce Wilczą Doliną. Wyżej 
leżały już tylko bezleśne, tra-
wiaste hale. 

Latem, na tych najwyższych łą-
kach, nad dzisiejszym Między-
górzem, na stokach wysokiego 
Śnieżnika wypasano owce i 
górskie krowy. Pewnego dnia 
obok szałasu, przed którym 
pasterze gotowali na ognisku 
wieczerzę, przejeżdżał orszak 
właściciela okolicznych włości. 

6
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Pan wizytował swoje ziemie, a na przejażdżkę zabrał też swoją dorastającą 
córkę. Gdy do jeźdźców dotarł smakowity zapach gotującego się jadła, postano-
wili zatrzymać się na małą przekąskę przed późnym powrotem do domu. Przy 
wysoko płonącym ognisku jeden z pasterzy grał cicho na wierzbowej fujarce. 

Dziewczyna podeszła bliżej, by posłuchać pięknej, tęsknej melodii młodzieńca, 
a gdy spotkały się ich oczy, zakochali się w sobie od pierwszego spojrzenia.

Kilka tygodni później na dworze wielmoży miał odbyć się ślub jego córki z 
królewskim oficerem z możnego rodu. Panna nie kochała swojego przyszłego 
męża, gburowatego żołdaka i w noc przed weselem uciekła w góry do paster-
skiego szałasu.

Gdy rankiem zauważono ucieczkę, z pałacu ruszyła zbrojna pogoń z niedoszłym 
panem młodym na czele. 

Jednak pasterz i dziewczyna byli już dobrze ukryci. Zaszyli się wysoko, w naj-
dzikszej, najbardziej niedostępnej dolinie nad strumieniem zwanym Wilczą 
Wodą, tam gdzie wilki mają swoje podziemne gniazda.

Oficer zawzięcie szukał panny, by zmazać plamę na swoim honorze. Wiele ty-
godni tropił ze zbrojnymi zbiegłą narzeczoną i pasterza, którego zniknięcie też 
szybko zauważono.

Pewnego dnia myśliwy polujący na wilki natknął się przypadkiem na malutką 
chatkę, w której mieszkała kochająca się para. Myśliwy jeszcze tego samego 
wieczoru zdradził, za trzos srebrnych monet, miejsce pobytu uciekinierów.   

Ścigający postanowili po cichu otoczyć chatę i schwytać ich we śnie.

Ostrożnie i bezszelestnie wchodzili już do doliny Wilczej Wody. Jednak czuj-
ne wilki poczuły zapach nadchodzących wrogów. Natychmiast rzuciły się do 
ucieczki. Pasterz usłyszał głosy wilków uciekających w dół strumienia i po-
rwawszy na ręce swą ukochaną wyskoczył z chaty. Panna i pasterz uciekali w 
ciemnościach prowadzeni przez mknące bezszelestnie wilki. Zbiegali coraz niżej 
i niżej korytem strumienia Wilczej Wody. Pogoń, już nie kryjąc się, ruszyła za 
nimi. Żołnierze i myśliwi powoli doganiali uciekająca parę. 

Nagle strumień się urwał. Pasterz i dziewczyna stanęli nad urwiskiem wodo-
spadu. Nie mieli dokąd uciec. Z obu stron otaczała ich gromada zbrojnych.   

Byli w pułapce.

I wtedy, nie wahając się, pasterz i panna schwycili się za ręce i skoczyli w ot-
chłań.

Ścigający podeszli do krawędzi wodospadu i spojrzeli w dół. W blasku księżyca 
zobaczyli tylko dwa srebrne pstrągi skaczące wysoko nad kipielą wodospadu.

Ciał pasterza i panny nigdy nie odnaleziono, a dwa srebrne pstrągi do dziś moż-
na zobaczyć w księżycowe noce, gdy skaczą wysoko nad wodą bawiąc się ze 
sobą.



O dvou stříbrných pstruzích  
ve vodopádu Vlčí vody

Stalo se to v dobách, kdy místo, které se dnes jmenuje Mezihoří, bylo divokým, 
pustým horským údolím obývaným pouze vlky. Po celá staletí to místo nazývali 
Vlčím údolím. Výš už ležely jenom bezlesé, travnaté horské pastviny.

V létě na těch nejvyšších loukách, nad dnešním Mezihořím, na svazích vyso-
kého Sněžníku pásli ovce i horské krávy. Jednoho dne podél salaše, před kterou 
připravovali pastýři na ohništi večeři, projížděl majitel okolních usedlostí se 
svým doprovodem. Pán přehlížel svá území a na projížďku vzal s sebou svoji 
dorůstající dcerku. Když jezdci ucítili příjemnou vůni vařícího se jídla, rozhodli se 
zastavit na malou svačinku před pozdním návratem domů. U vysoko planoucího 
ohniska hrál tiše jeden pastýř na vrbovou píšťalku.

Dívenka popošla blíž, aby se mohla zaposlouchat do mládencovy pěkné, tesk-
nivé melodie, a když se jejich oči setkaly, zamilovali se do sebe na první pohled.

Za několik týdnů se na velmožově dvoře měla odbýt svatba jeho dcerky s králo-
vským důstojníkem ze zámožného rodu. Panna nemilovala svého nastávajícího 
manžela, neotesaného žoldáka, a v noci před svatbou utekla nahoru do pa-
stýřské salaše.

Když ráno zpozorovali útěk, z paláce vyrazili ozbrojení pronásledovatelé se zkla-
maným ženichem v čele.

Ale pastýř a dívka už byli dobře ukrytí. Schovali se vysoko v nejdivočejším, 
nejnedostupnějším údolí u potoka zvaného Vlčí voda, tam, kde mají vlci svá 
podzemní doupata.

Důstojník zarytě hledal pannu, aby smazal skvrnu na své cti. Po mnoho týdnů 
pronásledoval se zbrojnoši uprchlou snoubenku i pastýře, jehož útěku si také 
brzy povšimli.

Jednoho dne myslivec lovící vlky náhodou narazil na malinkou chatku, kde by-
dlela milující se dvojice. Lovec ještě téhož dne prozradil – za měšec stříbrných 
mincí – místo, kde uprchlíci pobývají. Pronásledovatelé se rozhodli v tichosti 
obklíčit chatu a spící pochytat.

Opatrně a potichoučku už vcházeli do údolí Vlčí vody. Ale pach přicházejících 
nepřátel ucítili bdělí vlci. Okamžitě se dali na útěk. Pastýř zaslechl vlky, jak 
utíkají dolů potokem; uchopil svou milovanou a vyskočil z chaty. Panna i pastýř 
utíkali temnotou provázeni neslyšně se ženoucími vlky. Sbíhali stále níž a níže 
korytem potoku Vlčí vody. Pronásledovatelé, kteří se už neskrývali, se hnali za 
nimi. Vojáci a myslivci pomalu doháněli utíkající dvojici.

Potok náhle skončil. Pastýř a dívka stáli nad srázem vodopádu. Neměli kam 
utéct. Z obou stran je obklopovaly řady ozbrojenců. Byli v pasti.

A tehdy – bez váhání – se pastýř a panna chytili za ruce a skočili do propasti.

Pronásledující se zastavili na okraji vodopádu a pohlédli dolů. Ve lesku měsíce 
spatřili jenom dva stříbrné pstruhy vyskakující vysoko nad kypícími vodami.

Těla pastýře a panny se nikdy nenalezla, a dva stříbrné pstruhy je dodnes možné 
spatřit za měsíčních nocí, kdy skáčou vysoko nad vodou a hrají si spolu.

8



O żelaznym 
mostku nad 
Wodospadem 
Wilczej Wody 
i klejnotach 
Królewny 
Marianny

Żelazny mostek, pod którym 
woda spada białą kaskadą w 
kocioł wodospadu, to miejsce 
zadumy, zamyślenia, tęskno-
ty... Łączy oba osobne brzegi, 
jak dwoje zakochanych. Jak ich 
ślubne obrączki. 

Powiadają, że tutaj, na tym 
mostku stawała wpatrując 
się w wodę, szczęśliwa kró-
lewna Marianna, niedługo 
po swoim ślubie, tęskniąc 
za ukochanym mężem.  

9
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Zbudowała nawet w pobliżu wodospadu niewielki, modrzewiowy dworek, w 
którym mieszkała. 

Ale po wielu latach coś zaczęło się zmieniać. Królewnę nadal widywano na że-
laznym mostku, ale już nie radosną i uśmiechniętą, w pełni dnia. Wychodziła 
teraz wieczorami, spacerując żwirowymi ścieżkami Międzygórza. Na długo za-
trzymywała się na mostku i zadumana patrzyła w spienione wody wodospadu. 
W dzień energiczna i po kupiecku racjonalna, wieczorami popadała w zadumę 

i melancholię. Wędrowała przez uśpione miasteczko, zamyślona, coraz to bar-
dziej smutna i zgaszona. 

Bo z jej królewskiego, berlińskiego domu w stolicy dochodziły niewesołe 
wieści. Królewicz Albert, małżonek Marianny, bawił się, nie myśląc o niej. 
Beztroskie życie, towarzystwo hulaków i wesołych dam, pochłonęło go cał-
kowicie. Królewna w dalekim  Międzygórzu przestała go zupełnie obchodzić.  
Pewnego dnia do królewny dotarł kurier ze stolicy z poufnym listem.  Została 
zdradzona.

Tego samego wieczoru, tuż przed północą, Marianna ubrała się w swoją naj-
piękniejszą suknię, założyła na siebie najcenniejsze klejnoty i wyszła  milcząca 
na spacer po śpiącym już Międzygórzu. Świecił księżyc, gdy przechodziła stwo-
rzonymi przez siebie alejkami, między romantycznymi ogrodowymi altanami, 
między pachnącymi krzewami róż i rododendronów. Pomiędzy stojącymi w 
donicach palmami i drzewkami pomarańczy i granatów.     

Podeszła wreszcie do żelaznego mostku i stanęła na samym jego środku.  Po-
woli zdjęła koronkową rękawiczkę ze swojej dłoni i zsunęła z serdecznego 
palca złotą, ciężką obrączkę ślubną. Rzuciła ją do wodospadu. Zsuwała z pal-
ców królewskie pierścionki z bezcennymi kamieniami i rzucała je do wody. 
Potem jednym ruchem zerwała ze swojej szyi naszyjnik wysadzany brylanta-
mi i też rzuciła w kipiel. Zdjęła z uszu złote kolczyki z wielkimi szmaragdami  
i rzuciła w wody wodospadu. Potem wyjęła z pod drogocennych szat lśniące, 
jedwabne zawiniątko owinięte złotym drutem. Odsupłała je i zaczęła wyrzucać  
z niego królewskie klejnoty. Wyrzucała złote pierścienie, brylantowe kolie, 
diademy z indyjskimi szafirami, sznury korali z najdroższych pereł i królewski 
diadem wysadzany rubinami.

Płacząc, wyrzucała te kosztowności w głębię wodospadu. Klejnoty znik-
nęły w kłębiącej się wodzie. Królewna otarła łzy tiulową chusteczką  
i zdecydowanym krokiem ruszyła do domu. Następnego dnia o świcie wyjecha-
ła z Międzygórza.

Rano, na mostku znaleziono jedwabną chustę i kilka brylantów  z rozerwanego 
naszyjnika. Brylanty leżały w szczelinie mostu, ale dotknięte, spadły w przepaść 
wodospadu.

Mówią, że i dziś przechadzając się po wieczornym Międzygórzu, można  zoba-
czyć zamyśloną królewnę Mariannę spacerującą w swojej najpiękniejszej sukni 
po alejkach miasteczka, albo stojącą na żelaznym mostku nad kipielą.

... a królewskie klejnoty królewny podarowane jej przez męża, leżą do dziś na 
dnie wodospadu.
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O železném mostku nad vodopádem Vlčí vody 
a klenotech královny Marianny
Železný mostek, pod nímž spadá voda bílou kaskádou do pěnivého kotle vodopá-
du, to je místo zadumání, zamyšlení, stýskání… Spojuje oba protější břehy tak 
jako dva zamilované. Jako jejich snubní prsteny.

Povídá se, že tady, na tom mostku stávala a hledívala do vody šťastná královna 
Marianna, nedlouho po své svatbě; tesknila po milovaném muži. Nechala poblíž 
vodopádu vystavět z modřínu nevelký zámeček, ve kterém bydlela.

Avšak po mnoha letech se začalo něco měnit. Královnu nadál vídávali na žele-
zném mostku, ale už ne veselou a rozesmátou, za plného dne. Vycházívala teď k 
večeru, procházela se cestami Mezihoří vysypanými drobným štěrkem. Dlouho se 
zastavovala na mostku u vodopádu a zamyšlená hleděla do zpěněných vod. Za dne 
energická a kupecky racionální, navečer upadala do zádumčivosti a melancholie. 
Procházela usínajícím městečkem, zamyšlená, stále více smutná a vyhaslá.

Z jejího berlínského královského rodu, z hlavního města docházely neveselé zvěsti. 
Kralevic Albert, Mariannin manžel, se bavil a na ni nemyslel. Bezstarostný život, 
společnost marnotratníků a veselých dam, to ho zcela pohltilo. Královna v dalekém 
Mezihoří ho přestala úplně zajímat.

Jednoho dne ke královně dorazil posel z hlavního města s důvěrným listem. Manžel 
ji zradil.

Téhož večera, krátce před půlnocí, si Marianna oblékla své nejkrásnější šaty, vza-
la na sebe nejcennější klenoty a mlčky vyšla na procházku po již spícím Mezihoří. 
Svítil měsíc, když procházela alejemi, které nechala vysadit, mezi romantickými 
zahradními altánky, mezi vonícími keříky růží a rododendronů. Mezi v květináčích 
stojícími palmami stromky pomerančovníků a granátovníků.

Nakonec popošla k železnému mostku a zastavila se v jeho středu. Pomalu sňala 
krajkovou rukavičku a z prsteníku sundala zlatý, těžký snubní prsten. Hodila jej do 
vodopádu. Strhávala z prstů královské prstýnky s drahokamy a házela je do vody. 
Potom jedním pohybem ze své šíje servala náhrdelník posázený diamanty a hodila 
ho rovněž do pěnící se vody. Sundala z uší zlaté náušnice s velikými smaragdy a ho-
dila je do proudu vodopádu. Potom vyňala zpod drahocenných šatů lesklý hedváb-
ný uzlíček převázaný zlatým drátem. Odmotala jej a začala vyhazovat královské 
klenoty. Vyhazovala zlaté prsteny, briliantové náhrdelníky, diadémy s indickými 
safíry, šňůry korálů z nejdražších perel – i královský diadém posázený rubíny.

V pláči vyhazovala ty cennosti ho hlubin vodopádu. Klenoty zmizely ve valící se 
vodě. Královna si otřela slzy tylovým šátečkem a rázným krokem zamířila do domu. 
Dalšího dne za úsvitu odjela z Mezihoří.

Ráno na můstku nalezli hedvábný šátek několik diamantů z rozervaného náhrdel-
níku. Diamanty ležely ve štěrbině mostu, ale když se jich dotkli, spadly do propasti 
vodopádu.

Říkají, že i dnes při procházce večerním Mezihořím je možné spatřit zamyšlenou 
královnu Mariannu, jak se prochází ve svých nejkrásnějších šatech po městských 
alejích, nebo jak stojí na železném mostku nad kypícími proudy vod.

... a královské klenoty, které muž daroval královně Marianně, leží dodnes na dně 
vodopádu.



Zaczarowane 
skarby z Jaru 
Wilczej Jaskini

Miejsce gdzie leży dzisiejsze 
Międzygórze, od niepamięt-
nych czasów  nazywano Wilczą 
Ziemią albo Wilczą Doliną. Po-
tem tak nazwano osadę, która 
powstała w tym miejscu. Tutaj 
bowiem, w dzikich, nieprzeby-
tych górskich ostępach, prze-
pastnych lasach, miały niegdyś 
swoją siedzibę złowrogie,  
straszliwe wilki. Gdy zapadała 
noc z ukrytych, niedostępnych 
dolin wyruszały na łowy. Łu-
pem ich padały owce i krowy 
pasące się na górskich pastwi-
skach, czy na łąkach, w pobliżu 
okolicznych wiosek. Ludzie 
bali się wychodzić samotnie w 
góry. Po jakimś czasie miesz-
kańcy zaczęli się bronić. W od-
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ludnych dotychczas lasach pojawili się myśliwi. Zaczęły się polowania na wilki i 
po kilku latach było ich coraz to mniej i mniej. W okolicy został tylko jeden wilk. 
Był nieuchwytny. Atakował zwierzęta i błyskawicznie znikał gdzieś w leśnej gę-
stwie. Sprytnie unikał pułapek i obław.

Uradzono, by do wytropienia wilka wynająć słynnego łowcę, który mieszkał  
w nieodległym królewskim mieście. Myśliwy za trzos srebra obiecał uwolnić 
okoliczne wioski od drapieżcy. 

Pewnego wiosennego dnia, gdy wilk porwał nieostrożne jagnię, myśliwy 
zatarł ręce z radości. Wilk mu już nie umknie. W nocy spadło trochę śniegu  
i ślady zwierzęcia widoczne były jak litery na kartach księgi. Ruszył natych-
miast za wilczym tropem. Szedł po śladzie w coraz to dziksze ostępy, aż dotarł 
do mrocznego, skalnego jaru, z którego wypływała pieniąca się woda górskiej 
rzeki. Tropiciel stanął patrząc na wysokie, pionowe ściany wąskiego wąwozu, po 
którego dnie płynął kłębiący się potok. Ślad na śniegu zniknął. Dopiero po dłuż-
szej chwili zauważył strzępek owczej wełny przy kamienistym brzegu. Ruszył 
dalej. Po niewielu minutach dotarł do ukrytej nad kamiennym blokiem niewiel-
kiej szczeliny w popękanej skale. Skrzesał ogień i ze szczapą płonącego łuczywa 
wszedł ostrożnie do jaskini. Długo szedł krętym, podziemnym korytarzem, aż 
dotarł do niewielkiej podziemnej komory. 

W bocznej niszy wysłanej miękkimi, suchymi trawami siedział wilk. Za nim 
skomlały cztery wilcze szczenięta. Ten odważny, nieuchwytny i przebiegły 
wilk, okazał się wilczycą karmiąca swoje dzieci. Myśliwy odłożył łuczywo, 
powoli  uniósł  strzelbę i już miał pociągnąć za spust,  gdy nagle wilczyca 
przemówiła ludzkim głosem. Poprosiła, by darował jej życie do czasu gdy 
jej młode dorosną. W zamian za życie pokaże mu miejsce, gdzie ukryte są 
nieprzebrane skarby. Myśliwy nie był człowiekiem okrutnym, a na bogac-
two łasym. Zawarł z wilczycą układ, że jeśli ta pokaże mu skarby, zostawi ją  
w spokoju, aż wilczki podrosną. Potem jednak mają wynieść się z tej okolicy  
na zawsze. 

Wilczyca ruszyła w ciemność jaskini, a za nią myśliwy z płonącym łuczy-
wem. Szli przez labirynty podziemnych przejść, wchodzili to w górę to w dół 
stromymi korytarzami, przechodzili po skalnych mostach nad podziemnymi 
strumieniami, aż dotarli do wielkiej jak sala balowa i jaśniejącej tajemniczym 
światłem podziemnej komnaty. Na marmurowych skałach podłoża leżały 
tysiące szlachetnych kamieniami lśniących wszystkimi kolorami tęczy. My-
śliwy stanął osłupiały wobec takiego bogactwa. Wilczyca dotrzymała słowa, 
pokazała wielkie skarby w ukrytej jaskini, ale ostrzegła, że zabrać je będzie 
można dopiero w czas Świętojańskiej Nocy. Myśliwy zaśmiał się tylko i zaczął 
ładować do torby drogocenne kamienie. Gdy myśliwska torba zapełniła się 
skarbami, ruszyli w drogę powrotną. Zatrzymali się przed wilczym gniazdem,  
w którym bawiły się szczenięta, a wilczyca znów przemówiła. Powiedziała, że 
aby nie zapomniał zawartej umowy, podaruje mu swój wilczy dar. Poprosiła, 
by zabrał ze sobą kilka kamieni leżących na ziemi, tuż przy wilczym gnieź-
dzie. Myśliwy niechętnie włożył kilka kamyków do kieszeni i szybko wyszedł  
z jaskini. Gdy tylko znalazł się w skalnym jarze,  wyrzucił do rzeki uwierające 
go w kieszeniach kamienie i niemal biegiem powrócił do swojej kwatery. Tam 
wysypał na stół swoje skarby, by cieszyć się zdobytym bogactwem. Jednak gdy 



14

ledwie dotknął jakiegoś diamentu czy szmaragdu, ten natychmiast topił się jak 
lód w ogniu i zostawała z niego tylko odrobina wody. 

Wszystkie drogocenne kamienie roztopiły się w rękach myśliwego. Wściekły 
rzucił się na łoże, by pomyśleć o tym, co go spotkało. Po jakiejś chwili zaczął 
go uwierać zapomniany w kieszeni kamień, podarunek wilczycy. Ze złością 
wyciągnął go i już chciał rzucić gdzieś w kąt, gdy nagle zobaczył jasny błysk  
w swojej dłoni. 

Trzymał w ręku bryłkę złota. To wilczyca obdarowała go prawdziwym skarbem.

Po bezsennej nocy, chciwość podsunęła mu pomysł, by powrócić do jaskini 
wilczycy i nazbierać więcej tych przemieniających się w złoto kamieni. Gdy po-
nownie wszedł do wąwozu w żaden sposób nie mógł odszukać wejścia do pie-
czary. Szczelina zniknęła, zamknęła się. Myśliwy długo szukał wejścia do jaskini. 
Przeszukiwał cały skalny jar, aż do samego wodospadu. Przez długi czas widy-
wano go w kanionie, gdy szukał ukrytego labiryntu, aż pewnego dnia przepadł 
gdzieś. Zniknął. Powiadają, że w Noc Świętojańską wszedł do otwierającej się 
wtedy jaskini skarbów, ale już nie zdążył z niej wyjść. Zabłądził w podziemnym 
labiryncie i został tam na zawsze, gdy skały znów się zamknęły. 

…a wilczyca? Wilczyca jeszcze tego samego dnia, gdy myśliwy odkrył jej 
gniazdo, wyniosła swoje szczenięta do przytulnego wykrotu w innej, odludnej 
dolinie. Ale to już zupełnie inna opowieść.

Powiadają jeszcze, że do dzisiaj w mrocznym jarze rzeki Wilczki, Jarze Wilczej 
Jaskini, gdzieś poniżej  wodospadu, w każdą czarodziejską, Świętojańską Noc, 
rozsuwają się skały i ukazuje się wejście do tej pełnej skarbów Wilczej Jaskini.

Začarované poklady z rokle Vlčí jeskyně
Místo, kde leží dnešní Mezihoří, nazývali od pradávných časů Vlčí zemí nebo 
Vlčím údolím. Potom tak nazvali osadu, která na tom místě vznikla. Zde totiž, v 
divokých, neprostupných horských houštinách, v hlubokých lesích měli kdysi svo-
je sídlo nevraživí, strašliví vlci. Když padla noc, ze skrytých, nedostupných dolin 
vycházeli na lov. Jejich kořistí se stávaly ovce i krávy pasoucí se na horských pa-
stvinách či na loukách v blízkosti okolních vísek. Lidé se sami báli vycházet do hor. 
Za nějakou dobu se obyvatelé začali bránit. V lesích, do těch dob liduprázdných, 
se objevili lovci. Začaly hony na vlky a po nějaké době jich bylo stále míň a míň. 
V okolí zůstal jen jediný vlk. Byl nepolapitelný. Útočil na zvířata a bleskurychle 
mizel někde v lesní houštině. Mazaně se vyhýbal pastím a zátahům.

Bylo dohodnuto, že k dopadení vlka vyhledají proslulého lovce, který bydlel v 
blízkém královském městě. Lovčí slíbil, že za měšec stříbra osvobodí okolní ve-
snice od dravce.

Jednoho jarního dne, když vlk uchvátil neopatrné jehně, si lovec mnul ruce rado-
stí. Vlk mu už neunikne. V noci napadlo trochu sněhu a stopy zvěře byly čitelné jak 
písmena na stránkách knihy. Vydal se okamžitě po vlčí stopě. Šel po ní do stále di-
vočejších houštin, až se dostal do temné skalní rokle, z níž proudila pěnící se voda 
horské řeky. Stopař se zastavil a pohlížel na vysoké kolmé stěny úzké prolákliny, 
po jejímž dně plynul vířivý potok. Stopa ve sněhu zmizela. Teprve po delší chvíli 
si všiml útržku ovčí vlny u kamenitého břehu. Pokračoval dál. Za několik minut 
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se dostal do nevelké úžlabiny v rozpukané skále, ukryté nad kamenným blokem. 
Vykřesal oheň a s třískou planoucí louče opatrně vešel do jeskyně. Dlouho šel kli-
katou podzemní chodbou, až se dostal do neveliké podzemní komory.

V bočním výklenku, vystlaném měkkými, suchými travinami, seděl vlk. Za ním 
skučela čtyři vlčata. Ten odvážný, nepolapitelný a chytrý vlk byla vlčice kojící své 
děti. Lovec odložil louč, pomalu zvedl pušku a už chtěl zmáčkout spoušť, když 
náhle vlčice promluvila lidským hlasem. Prosila, aby jí daroval život do doby, než 
její mláďata dorostou. Na oplátku za život mu ukáže místo, kde jsou ukryté neví-
dané poklady. Lovec nebyl člověk zlý a chtivý bohatství. Uzavřel s vlčicí dohodu, 
že když mu poklady ukáže, nechá ji na pokoji, než vlčci dorostou. Potom ale mají 
toto místo navždy opustit.

Vlčice se vydala do temnot jeskyně a za ní lovec s planoucí loučí. Šli labyrinty po-
dzemních průchodů, vstupovali nahoru i dolů strmými chodbami, přecházeli po 
skalních mostech nad podzemními potoky, až se dostali do podzemní komnaty 
veliké jak taneční sál, plné jasného tajemného světla. Na podloží mramorových 
skal ležely tisíce vzácných kamenů třpytících se všemi barvami duhy. Lovec se 
zastavil oslepen takovým bohatstvím. Vlčice dodržela slovo, ukázala mu veliké 
poklady ukryté v jeskyni, ale varovala ho, že je možné je brát teprve o svatoján-
ské noci. Lovec se jen zasmál a začal nabírat do torby drahocenné kameny. Když 
se lovcova torba naplnila poklady, vydali se na zpáteční cestu. Zastavili se před 
koutem, kde si hrála vlčata, a vlčice opět promluvila. Řekla, že proto, aby nezapo-
mněl na uzavřenou dohodu, mu daruje svůj vlčí dar. Poprosila, aby s sebou vzal 
několik kamenů ležících zde na zemi u vlčího pelechu. Lovec neochotně vložil pár 
kamínků do kapsy a rychle odešel z jeskyně. Jen co se ocitl na skalní soutěsce, vy-
hodil do řeky kamení, které ho tížilo v kapsách, a téměř úprkem se vrátil do místa 
svého ubytování. Tam vysypal na stůl svoje poklady, aby se mohl těšit získaným 
bohatstvím. Jenomže když se sotva jen dotkl nějakého diamantu nebo smarag-
du, ten se okamžitě rozpustil jak led v ohni a zůstala z něj jen troška vody.

Všechny drahocenné kameny se v rukou lovce rozpustily. Vzteklý padl na lože, aby 
uvažoval o tom, co ho potkalo. Za nějakou chvíli ho začal tlačit v kapse zapome-
nutý kamínek, dárek od vlčice. Vztekle ho vytáhl a už ho chtěl hodit někam do 
kouta, když najednou spatřil jasný záblesk ve své dlani.

Držel v ruce hrudku zlata. To vlčice ho obdarovala skutečným pokladem.

Po bezesné noci mu chtivost podsunula myšlenku, že se do jeskyně vrátí a nasbírá 
víc těch kamenů, co se mění ve zlato. Když znovu vešel do úžlabiny, za žádnou 
cenu nedokázal najít vstup do jeskyně. Prohledával celou rokli až k samému vod-
opádu. Dlouhý čas ho vidívali v kaňonu, když hledal skrytý labyrint, až se jednoho 
dne ztratil. Zmizel. Říkají, že o svatojánské noci vstoupil do jeskyně pokladů, která 
se tehdy otvírala, ale že už z ní nedokázal vyjít. Zabloudil v podzemním labyrintu 
a zůstal tam navěky, když se skály zavřely.

… a vlčice? Vlčice ještě téhož dne, kdy lovec objevil její pelech, odnesla svoje 
vlčata do vhodného vývratu v jiné, vzdálené dolině. Ale to už je úplně jiný příběh.

Říká se ještě, že se dodnes v temné rokli Vlčí řeky, v rokli Vlčí jeskyně, někde pod 
vodopádem, o každé čarovné svatojánské noci rozestupují skály a ukazuje se 
vchod do té Vlčí jeskyně plné pokladů.
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O Strażniku Tamy 
i grzebieniastym 
jaszczurze

Od wielu, wielu lat niewielka 
rzeczka, spływająca ze stoków 
Śnieżnika, zwana Wilczką, 
była wielkim utrapieniem dla 
leżących nad nią wiosek i kró-
lewskiego miasta Bystrzycy. 
Co jakiś czas przemieniała się 
w wielką, rwącą rzekę burzącą 
domy, zabijającą ludzi. Co kilka 
lat powodzie niszczyły okolicz-
ne miejscowości. Wreszcie po-
stanowiono położyć temu kres. 

Za ogromne pieniądze, za 
pół miliona srebrnych monet 
wybudowano wielką tamę. 
Dolinę Wilczki przegrodziła 
ogromna kamienna ściana, a 
spiętrzone wody rzeczki powoli 
zaczęły zatapiać dolinę two-
rząc górskie jezioro.  
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Tamy pilnował specjalny strażnik ustanowiony przez władze. 

Pewnej gwieździstej, letniej nocy Strażnik Tamy patrzył na nowo powstają-
ce jezioro, którego wody podnosiły się coraz wyżej i powoli zatapiały drzewa  
i skały na dnie doliny, a potem na stokach coraz to wyżej i wyżej. 

Zadumany strażnik palił fajkę i rozmyślał o zwierzętach, które uciekały  
z zatopionej doliny szukając sobie nowego miejsca. Drzewa jednak nie mogły 
uciekać, stały prawie całe zanurzone w wodzie i tylko ich czubki wystawały 
ponad taflę zbiornika. Nagle gdzieś w samym środku jeziora woda poru-
szyła się, a do strażnika dotarł dziwny zapach, jakby gorzkich migdałów.  
Na spokojnej powierzchni jeziora pojawiły się nagle kręgi fal i jakiś cień za-
czął sunąć po wodzie w kierunku tamy. Może to łódź, może jakiś pień drzewa. 
Strażnik zapalił naftową lampę, by lepiej widzieć w zapadających ciemnościach 
i wpatrywał się uważnie w zbliżający się cień.   

Nagle zadrżał ze strachu. W kierunku tamy płynął wielki jaszczur z wysokim 
grzebieniem na grzbiecie. Strażnik zamarł z przerażenia. Jaszczur dopływał już 
do tamy, zatrzymał się przy kamiennej ścianie. Wyciągnął wysoko z wody łeb  
i spojrzał strażnikowi prosto w oczy. Strażnik, patrząc w złote oczy niezwykłe-
go stworzenia, nie był w stanie zrobić najmniejszego ruchu. Jaszczur zaczął 
powoli wspinać się po kamiennej ścianie tamy wbijając swoje wielkie pazury 
czteropalczastych łap. Wtem, ze zdrętwiałych rąk strażnika wypadła lampa  
i płonąca stróżka nafty wylała się, prosto na prawą łapę jaszczura. Stwór  opa-
rzony strugą ognia plusnął z powrotem w wodę i zniknął gdzieś w głębinie.

Strażnik Tamy przez czas swojej służby nie raz jeszcze widział jaszczura pły-
wającego w spiętrzonej wodzie jeziora. Jednak  nikomu nie opowiadał o tych 
spotkaniach z tajemniczym stworzeniem. Obawiał się, że nikt mu nie uwierzy. 
Zostanie uznany za łgarza i może nawet przez to stracić swoją odpowiedzialną, 
państwową posadę Strażnika Tamy.

Jaszczur pojawiał się za każdym razem, gdy nadciągały powodzie, gdy 
ulewne deszcze zalewały doliny i wypełniały wszystkie podziemne nory  
i jaskinie, a podnoszące się wody górskiego jeziora zatapiały ukryte pieczary  
i korytarze. Jaszczur wypływał wtedy kąpiąc się w głębokich wodach górskiego 
jeziora. 

Powiadają, że zawsze, na kilka dni przed nadejściem wielkiej wody i przed 
pojawieniem się jaszczura, w całej dolinie przegrodzonej zaporą, w powietrzu 
unosił się ledwie wyczuwalny zapach gorzkich migdałów.

To był nieomylny znak nadchodzącej powodzi.

Mówią też, że podczas niedawnej, największej powodzi, takiej, której nie było 
od tysiąca lat, gdy woda była tak wielka, że zatopiła tamę i popłynęła górą 
ponad nią, jaszczur odpłynął z Międzygórza. Inni mówią, że nadal mieszka  
w nieprzebytych podziemnych korytarzach, gdzieś głęboko pod górami naszej 
kotliny i znów wypłynie gdy napełni się jezioro w Międzygórzu.

… a jeśli ktoś stojąc na tamie poczuje delikatny zapach gorzkich migdałów, 
będzie już wiedział….

Strzeżcie się, nadchodzi wielka woda !
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O strážci přehrady a ještěrovi s hřebenem  
na zádech
Od dávných, dávných let neveliká říčka, plynoucí ze svahů Sněžníku, nazývaná Vlčí, 
byla velikým trápením vesnic ležících kolem ní i královského města Bystřice. Čas 
od času se proměňovala ve velkou, kolem všechno rvoucí řeku, která bořila domy 
a zabíjela lidi. Vždy za několik let povodně ničily okolní usedlosti. Konečně bylo 
rozhodnuto tomu udělat konec.

Za obrovské peníze – za půl miliónu stříbrných mincí – vystavěli velikou přehradu. 
Údolí Vlčí přehradila obrovská kamenná stěna a nahromaděné vody říčky pozvolna 
začaly zatopovat údolí a tvořit horské jezero.

Přehradu hlídal zvláštní strážník ustanovený vrchností. Jedné letní noci plné hvězd 
strážce hleděl na nově vznikající jezero, jehož vody se zvedaly do výše  a pomalu 
potápěly stromy a skály na dně doliny, pak i na okolních svazích, pořád výš a výše.

Zamyšlený strážce potahoval z fajfky a přemýšlel o zvířatech, která utíkala ze za-
topené doliny a hledala si nové místo. Stromy ale nemohly utíkat, stály úplně celé 
ponořené ve vodě a jenom jejich vršky se ukazovaly nad hladinou nádrže. Náhle se 
v samém středu jezera voda pohnula a hlídač ucítil divnou vůni, jakoby od hořkých 
mandlí. Na klidném povrchu jezera se náhle objevily kruhy vln a jakýsi stín se začal 
vodou sunout směrem ke hrázi. Možná to je loď, možná nějaký strom. Hlídač zapálil 
lampu na naftu, aby lépe viděl v nastávajících temnotách, a pozorně sledoval blížící 
se stín.

Náhle se zachvěl strachem. Směrem k přehradě plul veliký ještěr s vysokým hřebe-
nem na hřbetě. Strážce ztuhl hrůzou. Ještěr už doplouval k hrázi, zastavil se u ka-
menné zdi. Vysoko zvedl z vody hlavu a zadíval se hlídačovi přímo do očí. Strážník 
hleděl do zlatých očí nevídaného stvoření a nebyl schopen se ani pohnout. Ještěr 
se začal pomalu drápat svými velkými pazoury na čtyřprstých tlapách po kamenné 
stěně přehrady. Vtom ze ztuhlých rukou hlídače vypadla lampa a planoucí pramí-
nek nafty se vylil přímo na pravou tlapu ještěra. Tvor popálený proudem ohně se-
bou plácl zpátky do vody a zmizel někde v hlubině.

Strážce přehrady během své služby ještě nikdy nespatřil ještěra plovoucího ve 
zpěněné vodě jezera. Ale nikomu nevypravoval o těch setkáních s tajemným 
stvořením. Obával se, že mu nikdo neuvěří. Budou ho považovat za lháře a může 
kvůli tomu ztratit své důležité, státem placené místo strážce přehrady.

Ještěr se objevoval vždycky, když se blížily povodně, když prudké deště zalévaly 
údolí a vyplňovaly všechny podzemní nory a jeskyně, zvedající se vody horského 
jezera zalévaly ukryté škvíry a chodby. Ještěr tehdy vyplouval a koupával se v hlu-
bokých vodách horského jezera.

Vypráví se, že vždycky, několik dní před přílivem veliké vody a před objevením se 
ještěra, v celé dolině přehrazené zdí byla ve vzduchu slabě cítit hořká vůně mandlí.

To bylo neomylné znamení přicházející povodně. Říká se také, že během nedávné 
největší povodně, takové, jaké nebylo tisíc let, když byla voda tak veliká, že zatopila 
hráz a proudila nad ní, ještěr odplul z Mezihoří. Jiní říkají, že nadále sídlí v nepro-
bádaných podzemních chodbách, někde hluboko pod horami naší kotliny, a že zase 
vypluje, až se naplní jezero v Mezihoří.

...a pokud někdo bude stát u přehrady a ucítí jemnou vůni hořkých mandlí, bude už 
vědět…  Dejte si pozor, přichází velká voda!
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O jaworowej 
gałązce i chatce 
Ducha Gór
Pełne czarów i zaklętych stwo-
rzeń są mroczne lasy i świetli-
ste łąki naszej krainy. Ukryte 
są w fantastycznych kształtach 
kamieni, gałęzi, wyrwanych  
z ziemi korzeni prastarych pni. 

Jednak nie każdy dostrzec 
może w skręconej gałęzi czy 
suchym korzeniu, w rosocha-
tym pieńku, ukryty kształt 
baśniowej postaci. Bo nie tylko 
oczami należy patrzeć ale i ser-
cem, a duszę mieć należy rado-
sną. Nie każdy może dostrzec w 
górskiej puszczy zaklęty świat 
A taki dar miał mieszkający 
nieopodal Międzygórza  leśnik 
imieniem Izydor. Od zawsze 
widział ukryte dziwy lasu, 
czarodziejski świat fantastycz-
nych istot zamieszkujących 
okolicę. Gdy tylko gdzieś do-
strzegł jakiś niezwykły kształt  
w odłamanym konarze czy 
wyschniętym pniaku, przynosił 
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go do swojego ogrodu i przemieniał w bajkową istotę. Z gałęzi, korzeni, kory, 
szyszek, pniaków i kamieni tworzył baśniowe postaci. Z miesiąca na miesiąc 
było ich coraz więcej. Tak powoli powstawał niezwykły Ogród Bajek leśnika Izy-
dora, pełen fantastycznych figur z czarodziejskiego świata legend, podań, bajek  
i baśni.

Pewnego upalnego dnia Izydor zajęty był budową chatki, właściwie większego 
szałasu, w swoim bajkowym ogrodzie. Układał gałęzie, przeplatał korzenie, mo-
cował belki i płaty kory. Gdy skończył pracę był już wieczór.

Wtedy to z lasu wyłonił się brodaty starzec podpierający się długim, sękatym 
kosturem. Wyglądał na zmęczonego. Siadł na stojącej przy drodze ławeczce, 
którą Izydor niedawno postawił przed swoim ogrodem. Gospodarz podszedł  
do przybysza i spytał dokąd ten zmierza. Starzec odpowiedział, że z da-
leka przybywa i daleką ma jeszcze drogę przed sobą. Nieznajomy zamilkł  
i przyglądał się długo i uważnie Izydorowi, patrząc mu przenikliwie w oczy. Potem 
z uwagą oglądał jego ogród, a w końcu zapytał, czy nie mógłby tu przenocować.

Izydor zaproponował nocleg w swoim domu, ale starzec poprosił, by pozwolił mu 
przenocować w tej właśnie nowo zbudowanej, malutkiej chatce. Poprosił jeszcze 
o kubek wody, bo był spragniony po upalnym dniu. Izydor chętnie spełnił prośbę 
wiekowego gościa i już po chwili niósł ze swojej piwnicy nie kubek wody, tyl-
ko dwa kufle zimnego, pienistego piwa, a z kuchni pachnący placek pszeniczny. 
Gospodarz i przybysz w milczeniu jedli odłamywane kęsy placka i popijali go pi-
wem. Rozstali się dopiero w zupełnych ciemnościach. Starzec wszedł po kamien-
nych schodkach do chatki, położył się na ławie, przykrył wędrownym płaszczem i 
zasnął, a Izydor poszedł spać do swojego domu.

W nocy rozpętała się straszliwa, gwałtowna burza. Pioruny biły jeden za dru-
gim, potoki wody lały się z nieba, wiatr łamał gałęzie drzew. Gdy rankiem burza 
ucichła, Izydor pobiegł do chaty, by zobaczyć, jak starzec przetrwał nawałnicę. 
Jeszcze nie dotarł do chatki, gdy stanął zdumiony. Z daleka zobaczył, że chata i 
ziemia wokół niej były zupełnie suche. Tu nie spadła ani kropla deszczu, a wiatr 
nie poruszył nawet najmniejszej gałązki, najmniejszego listka czy szyszki pozo-
stawionych przed chatą. 

Izydor wszedł do domku. Starzec zniknął.Chata była pusta. Tylko na ławie leżała 
lśniąca, pozbawiona kory, złocista, jaworowa gałązka, a obok malutka  grudka 
prawdziwego, rodzimego, górskiego złota. 

Izydor nagle pojął, że gościem jego chaty, był sam władca gór - Duch Gór.

Przez chwilę stał zdumiony, a potem niewiele się namyślając włożył złoto 
do kieszeni, a jaworową gałązkę zatknął za belkę pod dachem domku.

    Wtedy też swą fantastyczną chatynkę, na pamiątkę niezwykłej wizyty, nazwał 
Chatą Ducha Gór.

Minęło wiele lat, odeszli ludzie, zwaliły się wielkie stare drzewa i wielkie kamien-
ne domy, a mała chatka zbudowana z gałęzi i korzeni, z chrustu i kory trwa nie-
tknięta od stu lat. Przetrwała burze, wielkie wichury i najcięższe śniegi.  

Przepadły figury z baśniowego Ogrodu Izydora. Po latach postawiono nowe figu-
ry i inne w Bajkowym Ogrodzie pojawiły się bajkowe postaci.  

 Tylko chata Ducha Gór postawiona rękami Izydora stoi nienaruszona, chroniona 
czarem niewielkiej jaworowej gałązki.
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To nie złoto okazało się darem największym, najcenniejszym, a mała, niepozorna 
jaworowa gałązka.

… bo ta magiczna czarodziejska gałązka już od stu lat strzeże zaczarowanego 
domku w Ogrodzie Bajek.

Powiadają, że do dziś jest ukryta pod dachem tej niezwykłej, przedziwnej chatki, 
Chatki Ducha Gór.

Wiadomym jest wszystkim, że od wieków Duch Gór jest baśniowym władcą całych 
Sudeckich Gór, a magiczna kraina Międzygórza to jedno z wielu czarodziejskich 
miejsc tych tajemniczych stron. 

Siedząc więc pod dachem baśniowej chatki, chronionej mocą Ducha Gór,  
w Bajkowym Ogrodzie, posłuchajmy jeszcze opowieści z innej baśniowej doliny, 
tego wielkiego górskiego królestwa.  

Z doliny granicznej rzeki zwanej Dziką Orlicą, w niedalekich, sąsiadujących  
z naszą krainą Orlickich Górach, gdzie wzdłuż jej prawego brzegu i wyżej, roz-
rzucone, leżą malownicze wioski. To leżące na czeskiej już ziemi - Orlické Záhoří, 
Černá Voda, Zelenka... 

Przymknijmy znów oczy i wsłuchajmy się w magiczny głos czarodziejskiego ptaka. 

Posłuchajmy opowieści z sąsiedniej, baśniowej doliny Dzikiej Orlicy

O javorové větvičce a o chatce Ducha hor
Plné kouzel a zakletých stvoření jsou tmavé lesy a jasné louky naší země. Skrytá 
jsou ve fantastických podobách kamenů, haluzí, ze země vyrvaných kořenů pra-
starých pňů.

Avšak ne každý může postihnout ve zkroucené haluzi nebo v suchém kořeni, v 
rozsochatém pařízku skrytou podobu pohádkové postavy. Protože je třeba se dívat 
nejenom očima, ale i srdcem, a duši náleží mít radostnou. Ne každý může postřeh-
nout v horské pustině zakletý svět.

A právě takový dar měl lesník jménem Izidor žijící nedaleko Mezihoří. Odedávna 
viděl ukryté divy lesa, čarodějný svět fantastických bytostí sídlících v okolí. Když si 
jenom povšiml nějaké nezvyklé podoby v ulomené větvi nebo ve vyschlém pařezu, 
přinášel je do své zahrady a proměňoval v pohádkovou bytost. Z haluzí, z kořenů, z 
kůry a šišek, z pařezů i z kamení tvořil pohádkové postavy. Měsíc po měsíci jich bylo 
stále víc. Tak pomalu vznikala neobyčejná Pohádková zahrada lesníka Izidora, plná 
fantastických figur z čarodějného světa legend, vyprávění, bájí a pohádek.

Jednoho žhavého dne se Izidor zabýval stavěním chatky, vlastně velké salaše ve 
své pohádkové zahradě. Skládal haluze, proplétal kořeny, upevňoval trámky a pláty 
kůry. Když byl s prací hotov, byl už večer. Tehdy se z lesa vynořil stařec s dlouhými 
vousy, který se opíral o pořádnou sukovici. Vypadal unaveně. Usedl na lavičku, kte-
rou Izidor nedávno postavil u cesty před svou zahradou. Hospodář přišel k pocest-
nému a optal se, kam má namířeno. Stařec odpověděl, že jde zdaleka a že má ještě 
dalekou cestu před sebou. Neznámý umlkl a pohlížel dlouho a pozorně na Izidora, 
pronikavě mu hleděl do očí. Potom si prohlížel pozorně jeho zahradu, a nakonec se 
zeptal, zda by tu nemohl přenocovat.

Izidor mu nabízel nocleh ve svém domě, ale stařec požádal, aby mu dovolil pře-
nocovat v té právě vystavěné, maličké chatce. Poprosil ještě o hrnek vody, protože 
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měl po úpalu dne žízeň. Izidor ochotně plnil prosbu stařičkého hosta a už za chvíli 
přinášel ze svého sklepa ne hrnek vody, ale dva korbele studeného, pěnivého piva  
a z kuchyně vonící pšeničnou placku. Hospodář i návštěvník mlčky jedli ulamované 
kusy placek a zapíjeli je pivem. Rozešli se teprve za úplné temnoty. Stařec vešel po 
kamenných schůdcích do chatky, uložil se na lavici, přikryl se poutnickým pláštěm 
a usnul; Izidor šel spát do svého domu.

V noci se rozpoutala strašlivá, prudká bouře. Blesky bily jeden za druhým, potoky 
vody se valily z nebe, vítr lámal větve stromů. Když k ránu bouře utichla, Izidor se 
běžel podívat do chaty, jak stařec přečkal příval. Ještě se ani nedostal k chatce, když 
se překvapeně zastavil. Zdaleka spatřil, že chata i půda kolem ní byly úplně suché. 
Tam nespadla ani kapka deště a vítr nesrazil ani nejslabší větvičku, nejmenší lístek 
nebo šišku postavenou před chatou.

Izidor vstoupil do domku. Stařec zmizel. Chata byla prázdná. Jenom na lavici ležela 
lesklá, kůry zbavená zlatistá javorová větvička a vedle ní maličká hrudka opravdo-
vého, ryzího horského zlata.

Izidor náhle pochopil, že hostem v jeho chatě byl samotný vládce hor – Duch hor. 
Chvíli stál udiven, a potom bez velkého rozmýšlení vložil zlato do kapsy a javorovou 
větvičku zastrčil za trám pod střechou domku.

Tehdy také svoji fantastickou chatičku nazval na památku neobyčejné návštěvy 
Chata Ducha hor.

Uplynulo hodně let, odešli lidé, svalily se veliké staré stromy i veliké kamenné 
domy, a malá chatka vystavěná z větví a kořenů, z roští a kůry přetrvává nepohnutě 
sto let. Přestála bouře, veliké vichřice a nejtěžší sněhy. 

Popadaly postavy z Izidorovy Zahrady bájí. Po letech byly postaveny nové figury a v 
Pohádkové zahradě se objevily pohádkové postavy.  

Jenom chata Ducha hor postavená Izidorovýma rukama stojí neporušená, chráněná 
kouzlem nevelké javorové větvičky.

Tak se zlato neukázalo být největším darem, ale malá, nenápadná javorová 
větvička.

…neboť ta magická kouzelná větvička už sto let střeží začarovaný domek v Zah-
radě pohádek

Říkají, že je dodnes ukrytá pod střechou té neobyčejné, přepodivné chatky, Chatky 
Ducha hor.

Známo je všem, že od věků je Duch hor pohádkovým vládcem celých Sudetských 
hor – a kouzelná krajina Mezihoří je jedním z mnoha čarovných míst těch tajem-
ných území.

Usedněme tedy pod střechou pohádkové chatky chráněné mocí Ducha hor, v Po-
hádkové zahradě, a naslouchejme vyprávění z jiné pohádkové doliny, z toho vel-
kého horského království.

Z údolí hraniční řeky zvané Divoká Orlice v nedalekých, s naší zemí sousedících 
Orlických horách, kde podle jejího pravého břehu i výše leží rozhozené půvabné 
vesničky. To jsou ležící už na české zemi Orlické Záhoří, Černá Voda, Zelenka…

Zavřeme znovu oči a zaposlouchejme se do magického hlasu kouzelného ptáka.

Poslyšme vyprávění ze sousední, pohádkové doliny Divoké Orlice.

 



O tajemnicy 
Czarnej Wody  
w Orlickich 
Górach

Pomiędzy Górami Bystrzyckimi 
i Orlickimi leży malutka wioska 
zwana Czarną Wodą. Wioska leży 
w miejscu, gdzie do rzeki, Dzikiej 
Orlicy, z górskich stoków spływa 
niewielki strumień. Wygląda tak, 
jak wiele innych pięknych, ma-
lowniczych potoków w okolicy. 
Jednak jego wody kryją w sobie 
wielką tajemnicę.

Dawno, dawno temu, w królew-
skiej stolicy mieszkał czarownik 
praktykujący tajemne nauki. Był 
magiem czyniącym niezwykłe 
sztuki, wywoływał duchy zmar-
łych, przepowiadał przyszłość 
i tłumaczył sny. Wszystkiego 
nauczył się z sekretnych tekstów 
Wielkiej Księgi Czarów.
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Księgę kupił od starego, ormiańskiego sprzedawcy dywanów. Dzieło napisa-
ne zostało tysiące lat temu przez babilońskich magów. Była to sławna „IV Księ-
ga Magii”,  przepisana potem w Persji na pergamin, atramentem robionym z 
sadzy powstałej ze spalonych kości. Księga zawierała opisy sztuk tajemnych, 
sposoby sporządzania najrozmaitszych eliksirów, metody rzucania czarów  
i odczytywania przyszłości z gwiazd. Spisane tam były nieznane przepowiednie i 
proroctwa. 

Był tam nawet opis tajemnego sposobu przemiany zwykłego kamienia w 
bryłę złota. Jednak najważniejsze zaklęcie tej sekretnej formuły zapisa-
ne było w języku, którego mag nie potrafił odczytać. Na próżno trudził się 
by rozszyfrować znaczenie niezrozumiałych, tajemniczych liter. Wyczytał 
z księgi jak wywoływać duchy zmarłych, odszukiwać zaginione przedmioty, leczyć 
różnorakie choroby i sporządzać cudowne eliksiry. Nie potrafił jednak odczytać ostat-
niego zaklęcia.

Lecz nawet te czarnoksięskie sztuki, które potrafił czynić dzięki księdze czarów były 
tak zadziwiające, że stawał się coraz bardziej znanym czarownikiem. Sława jego rosła, 
ale rosła też i jego pycha. Chciał, by uznano go za największego czarnoksiężnika w 
królestwie. Wiedziony próżnością, zaczął przechwalać się, że jako jedyny czarnoksięż-
nik zna sposób przemiany kamienia w złoto. 

Sława maga była coraz to większa, aż wieści o nim dotarły do samego króla. Król, 
któremu brakowało pieniędzy na kolejną wojnę, wezwał do siebie słynnego maga. 
Zażądał złota, które alchemik, jak sam rozgłaszał, potrafił uzyskać ze zwykłych kamie-
ni. Mag zadrżał, ale nie chciał się przyznać przed królem, że nie potrafi przemieniać 
kamieni w złoto. 

Żeby zyskać na czasie, poprosił króla o dzień zwłoki, by mógł przygotować potrzebne 
narzędzia. Wiedział, że następnego dnia zostanie zdemaskowany. Postanowił więc 
ratować się ucieczką. Gdy wrócił do swojej pracowni, zaczął gorączkowo szykować 
się do czekającej go drogi. Zdecydował się uciekać natychmiast i by nie wzbudzać po-
dejrzeń, postanowił nie brać ze sobą żadnych bagaży, zostawiając cały swój majątek. 
Zabrał ze sobą tylko spory trzos złotych denarów i Księgę Czarów. 

Wymknął ze swego domu tajemnymi drzwiami przebrany za mnicha i zniknął szybko 
w ciemnych zaułkach. Najpierw szedł pieszo, a gdy oddalił się od stołecznego miasta 
o dzień drogi, kupił osła i ruszył dalej. 

Tymczasem, gdy alchemik nie pojawił się na dworze, rozgniewany król rozkazał siłą 
przyprowadzić go przed swoje oblicze. Jednak, kiedy odkryto ucieczkę czarownika, 
wściekły król nakazał rozesłać pogoń we wszystkie strony królestwa. Wyznaczył też 
wysoką nagrodę za ujęcie zbiega.

Mag jednak uciekał nie rozpoznany, bo mało kto zawracał uwagę na ubogiego mni-
cha podróżującego na ośle. Czarnoksiężnik zmierzał do sąsiedniego królestwa. Wie-
dział jednak, że zwykłymi, uczęszczanymi drogami nie może jechać, bo na granicach 
królestwa przeszukiwano i kontrolowano wszystkich bez wyjątku podróżnych. Posta-
nowił uciekać przez góry. 

Jechał teraz wąskimi ścieżkami, po coraz to dzikszych i wyższych górach, gdzie trwała 
już surowa zima. Dróżki ginęły zasypywane padającym śniegiem. Wzmagał się mróz 
i silny wiatr. Błądził w śnieżycy po coraz bardziej niedostępnych, leśnych ostępach i 
zwodniczych jelenich ścieżkach. Osiołek nie miał już siły iść dalej. 
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Mag zatrzymał się przy niedużym strumieniu. Przysiadł wycieńczony  
i zmarznięty na pniu powalonego drewna by odpocząć. Z pod habitu wyjął trzos 
złota i wielką księgę czarów, by nie uwierały go, gdy skulony próbował chro-
nić się przed mrozem. Po jakimś czasie wydawało się, że czarownik zasnął. Trzos 
złota spadł z kolan nieruchomego maga i wpadł do wody. Po chwili spadła  
z jego kolan Księga Czarów i zsuwając się powoli po lodzie pogrążyła się  
w strumieniu. Mag nie poruszył się. Nie spał, był martwy. Zamarzł.

Księga upadła na dno strumienia i utkwiła w głębokiej szczelinie między kamieniami. 
Po jakimś czasie woda, która nad nią przepływała powoli zaczynała rozpuszczać atra-
ment, którym były zapisane słowa księgi. Magiczny, atrament sporządzony z sadzy 
ze spalonych kości, powoli spływał z kart księgi czarów, a woda strumienia zaczęła 
barwić się na czarno.

Po wielu latach, gdy ludzie osiedlili się w miejscu gdzie do Dzikiej Orlicy wpada dziw-
ny strumień o czarnej wodzie, wioskę nazwali Czarną Wodą. 

Dziś woda w strumieniu wygląda na zwyczajną, bo spłukała już prawie cały atrament 
ze stron tajemnej księgi. Księga może też już rozpadła się, rozpuściła, na dnie potoku. 

Jednak, jeśli ktoś uważnie będzie przyglądał się tej wodzie, zobaczy małe stróżki 
ciemniejszej, niekiedy zupełnie czarnej wody w potoku.

Może jeszcze nie wszystkie tajemnice zatopionej księgi czarów rozpuściły się 
w wodach tajemniczego potoku Czarnej Wody.

O tajemství Černé Vody v Orlických horách
Mezi Bystřickými a Orlickými horami leží maličká víska zvaná Černá Voda. Vesnička 
leží v místě, kde do řeky Divoké Orlice plyne z horských svahů nevelký potok. Vypadá 
tak jako mnoho dalších pěkných, půvabných toků v okolí. Avšak jeho vody v sobě 
skrývají veliké tajemství.

Dávno, dávno je tomu, co v královském hlavním městě sídlil kouzelník ovládající ta-
jemné nauky. Byl to mág činící neobyčejné věci, vyvolával duchy zemřelých, předpo-
vídal budoucnost a vykládal sny. Všemu se naučil z tajných textů Velké knihy kouzel.

Knihu koupil od starého arménského prodavače koberců. Dílo bylo napsáno před tisíci 
roky babylonskými mágy. Byla to slavná „IV. kniha magie“, přepsaná potom v Persii na 
pergamen inkoustem udělaným ze sazí vzniklých spalováním kostí. Kniha obsahovala 
popisy tajemného umění, způsoby vytváření nejrůznějších elixírů, metody různého 
čarování a čtení budoucnosti z hvězd. Byly tam sepsané věštby a proroctví.

Byl tam dokonce i popis tajemného způsobu, jak přeměnit obyčejný kámen na hro-
udu zlata. Avšak nejdůležitější zaklínadlo té tajemné formulky bylo napsané jazykem, 
který mág neuměl přečíst. Zbytečně usiloval o rozšifrování významu neznámých, 
tajemných písmen. Vyčetl z knihy, jak vyvolávat duchy mrtvých, jak hledat ztracené 
předměty, léčit nejrůznější choroby a míchat zázračné elixíry. Nedokázal ale rozluštit 
poslední zaklínadlo. 

Avšak jenom ty čarodějnické kousky, které dokázal konat díky knize kouzel, byly tak 
obdivuhodné, že se stával kouzelníkem stále ví a více známým. Jeho sláva rostla, ale 
rostla také jeho pýcha. Chtěl, aby ho uznávali za největšího černokněžníka v králo-
vství. Vedený svou ješitností, začal se vychloubat, že jako jediný černokněžník zná 
způsob přeměny kamene na zlato.
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Mágova sláva byla stále větší, až zvěsti o něm dolehly k samému králi. Král, kterému 
chyběly peníze na další válku, k sobě pozval proslulého mága. Požádal od něj zlato, 
které alchymista, jak sám rozhlašoval, dokázal získat z obyčejného kamení. Mág se 
zachvěl, ale nechtěl se přiznat před králem, že neumí proměňovat kamení ve zlato.

Aby získal čas, požádal krále o den odkladu, aby mohl připravit potřebné nástroje. 
Věděl, že bude příštího dne odhalen. Rozhodl se tedy, že se zachrání útěkem. Když 
se vrátil do své dílny, začal se horečně chystat na cestu, která ho čekala. Rozhodl se 
okamžitě utéct, a aby nevzbudil podezření, umínil si s sebou nebrat žádná zavazadla, 
zanechat tam celý svůj majetek. Vzal s sebou jenom pořádný měšec zlatých denárů a 
Knihu kouzel.

Vyklouzl ze svého domu tajnými dvířky přestrojený za mnicha a zmizel v temných 
zákoutích. Nejdříve šel pěšky, ale když se od hlavního města vzdálil den cesty, koupil 
si osla a vyrazil dál.

Mezitím, když se alchymista na královském dvoře neobjevil, rozhněvaný král nařídil, 
aby ho před jeho tvář dovedli násilím. Když ale odhalili čarodějův útěk, rozhněvaný 
král rozkázal poslat pronásledovatele do všech koutů království. Vypsal také značnou 
odměnu za lapení zběha.

Mág ale utíkal nepoznaný, protože málokdo si všímal chudého mnicha cestujícího 
na oslu. Černokněžník směřoval do sousedního království. Bylo mu jasné, že běžně 
používanými cestami jet nemůže, poněvadž na hranicích království všechny pocestné 
bez výjimky prohledávali a kontrolovali. Rozhodl se utéci přes hory.

Jel nyní úzkými stezkami, horami stále divočejšími a vyššími, kde už byla drsná zima. 
Cesty se ztrácely zasypávané padajícím sněhem. Vzrůstal mráz a silný vítr. Bloudil v 
chumelenici ve stále nedostupnějších lesních houštinách. Oslík už neměl sílu jít dál.

Mág se zastavil před nevelkým potokem. Usedl znavený a promrzlý na peň spadlého 
stromu, aby si odpočinul. Zpod hábitu vyňal měšec se zlatem a velkou knihu kouzel, 
aby ho netlačily, když se schoulený pokoušel chránit před mrazem. Po nějaké době to 
vypadalo, že kouzelník usnul. Měšec zlata spadl z kolen nehýbajícího se mága a padl 
do vody. Po chvíli spadla z jeho kolen Kniha kouzel a pomalu se sunoucí po ledě se 
ponořila do potoka. Mág se nepohnul. Nespal, byl mrtev. Zmrzl.

Kniha padla na dno potoka a uvázla v hluboké štěrbině mezi kameny. Za nějakou 
dobu voda, která nad ní plynula, pomalu začala rozpouštět inkoust, kterým byla zap-
sána slova v knize. Magický inkoust, připravený ze sazí ze spálených kostí, pomalu 
splýval z listů knihy čar a voda se začala zbarvovat dočerna.

Po mnoha letech, když se lidé usadili na místě, kde do Divoké Orlice vpadá podivný tok 
s černou vodou, vísku nazvali Černá Voda.

Dnes voda v potoce vypadá jako docela obyčejná, protože už spláchla všechen inkoust 
ze stránek tajemné knihy. Ta se možná už také rozpadla, rozpustila se na dně potoka.

Avšak jestliže se někdo pozorně zahledí do té vody, spatří malé stružky temnější, něk-
dy úplně černé vody v potoce.

Možná se ještě ne všechna tajemství potopené knihy čar rozpustila ve vodách tajem-
ného potoka Černé Vody.   



O mądrych 
wołach z Kunstatu 
i skarbach 
przepadłych na 
górze Homole 
nad Orlickim 
Záhoří 

Działo się to w czasach, gdy nie 
tylko ziemia ale i ludzie byli 
własnością panujących. Szczę-
ściem człowieka było być pod 
władzą sprawiedliwego wład-
cy, a wielkim nieszczęściem 
mieć nad sobą złego pana. 

Niestety, właścicielem rozle-
głych ziem nad Orlicą i w Orlic-
kich Górach była rezydująca na 
zamku w Opocznie bezwzględ-
na pani, którą ze strachem na-
zywano „zlá Manda“. Bogaciła 
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się, wyzyskując bez litości swoich poddanych. Całe rodziny ciężko pracowały 
od świtu do nocy, rąbiąc dzikie lasy Orlickich Gór. Ludzie topili szkło w licznych 
hutach, warsztatach, pracowali na roli, dzieci pasały bydło, a całe zyski zbierała 
złowroga Pani - Zła Manda.  Wydawało się, że tak będzie już zawsze.

Nadeszły jednak jeszcze gorsze czasy, jeszcze większe nieszczę-
ścia. Wybuchła wielka wojna. Wojska przechodziły przez wsie rabując  
i paląc. Z chat zabierano mężczyzn, by walczyli pod różnymi sztandarami. 

Aż przyszedł kres cierpliwości. Lud zbuntował się przeciw narzuconym mu 
okrutnym prawom. Mężczyźni zaczęli uciekać w dzikie ostępy Orlickich Gór. 
Zgromadzili tam w tajemnicy wielkie wojsko i ruszyli zbrojnym pochodem zdo-
bywając okoliczne zamki, pałace i miasta.

Oddziały buntowników zagarniały ukryte w zamkowych wieżach  
i ratuszowych podziemiach wielkie skarby gromadzone tam przez całe poko-
lenia. Złoto i kosztowności załadowano na wóz zaprzężony w woły, który pod 
strażą jechał powoli za maszerującym wojskiem. 

Jednym z żołnierzy wojska buntowników był młody drwal z Kunstatu. Walczył 
dzielnie w wielu zwycięskich bitwach. Pewnego wieczoru dowódca oddziału 
wyznaczył go na jednego ze strażników wozu ze skarbami. 

Jednak już następnego dnia wojsko powstańców zostało rozbite. Klęska była 
zupełna. Zginęło wielu żołnierzy, reszta dostała się do niewoli. Zabito też 
strażników pilnujących wozu ze skarbami. Ocalał tylko drwal. Został uderzony  
w głowę przez jeźdźca i upadł nieprzytomny na wóz. Bitwa była okrutna  
i zacięta. 

Jednak w bitewnym zamęcie, walce na śmierć i życie, woły zaprzężone  
do wozu spokojnie skubały młodą trawę i krok za krokiem oddalały się z pola 
walki. Gdy po wielu godzinach bitwa się zakończyła i gdy zapadał już wie-
czór, wóz był już daleko. Ślady przysypywał wiosenny śnieg. Drwal ocknął się  
w ciemnościach i zorientował się, że woły powoli ciągną wóz przez góry  
do jego rodzinnej wsi Kunstat. 

Woły wracały do domu, do zagrody sąsiada skąd je zabrano na wojnę. Żoł-
nierz doskonale znał te lasy, łąki i pastwiska nad swoją wioską. Poprowadził 
wóz na sobie tylko znaną, odludną polanę i tam się zatrzymał. Znalazł głę-
boki wykrot po wyrwanym z korzeniami przez potężną burzę, wielkim drze-
wie. Wrzucił tam worki i skrzynie ze złotem i kosztownościami, przykrył je 
kamieniami, odłamkami skał i ziemią. Wóz ukrył w odległych chaszczach  
i zszedł z wołami do swojej wsi.

Po trzech dniach ruszył w góry do miejsca gdzie ukrył skarb. Gdy dotarł do 
miejsca gdzie wcześniej była polana, stanął zdumiony. Polana zniknęła. Stały 
tu potężne świerkowe drzewa, jakby rosły tu ze dwieście lat. Nie sposób było 
poznać gdzie ukryty był skarb. 

To dzika przyroda ukryła na zawsze bogactwo zgromadzone kosztem ludz-
kiej krzywdy. Może to sprawiedliwa pani Orlickich Gór, Kačenka sprawiła, 
że w trzy dni prastary bór wyrósł na tych zakopanych skarbach.

Drwal długo stał zdumiony, ale że był człowiekiem roztropnym, zrozumiał -  
bogactwo tak zgromadzone, ma zostać na wieki pod drzewami i skałami góry 
Homole.
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Odszedł z zaczarowanej polany odszukać schowany daleko w gęstwinie wóz.

Wóz jednak też się przemienił. Rozpadł się zupełnie, tak jakby stał tu od stu 
lat. Deski zupełnie przegniły, przerosły grzybami. Żelazne obręcze kół, osie i 
piasty przerdzewiały i rozsypywały się w proch. Na środku tego rozpadającego  
się wozu błyszczało siedem złotych dukatów. Wypadły pewnie z rozerwanego 
worka gdy zakopywał skarb.

Drwal zabrał dukaty, wrócił do swojego domu.

Następnego dnia za jednego dukata odkupił woły, które wyniosły go z bitwy na 
wozie kosztowności. 

…a woły do końca swoich dni żyły pod jego opieką, pasąc się swobodnie  
na dzikich łąkach nad Kunstatem.

*****

To ostatnia opowieść. 

Odleciał już srebrno - błękitny ptak i ucichł jego głos. 

Mamy nadzieję, że spodobały się wam miejsca, które widzieliście 

i czarodziejskie opowieści o nich i baśnie. 

…i że będziecie chcieli powracać do tej naszej zaczarowanej krainy,

 by posłuchać następnych bajek i legend baśniowego przewodnika.



O moudrých volech z Kunštátu  
a pokladech ztracených na hoře Homoli  
nad Orlickém Záhoří

Událo se to v dobách, kdy nejenom půda, ale i lidé byli majetkem vrchno-
sti. Štěstím pro člověka bylo být pod vládou spravedlivého pána, a velkým 
neštěstím bylo mít nad sebou pána zlého.

Bohužel, vlastníkem rozlehlých území kolem Orlice a v Orlických horách byla na 
zámku v Opočně sídlící bezohledná paní, kterou se strachem nazývali Zlá Manda. 
Obohacovala se nelítostným vykořisťováním svých poddaných. Celé rodiny těž-
ce pracovaly od úsvitu do noci a káceli divoké lesy Orlických hor. Lidé tavili sklo 
v početných hutích, pracovali na polích, děti pásaly dobytek – a všechny zisky 
pobírala zlověstná paní – Zlá Manda. Vypadalo to, že už to tak bude napořád.

Přišly však ještě horší časy, ještě větší neštěstí. Začala veliká vojna. Vojska 
procházela vesnicemi, rabovala a pálila. Z chat brali muže, aby válčili pod různý-
mi prapory.

Až přišel konec trpělivosti. Lidi se postavili proti jim nařízeným povinnostem. 
Muži začali utíkat do divokých houštin Orlických hor. Shromáždili tam tajně vel-
ké vojsko a vytáhli ozbrojeni dobývat okolní zámky, paláce a města.

Oddíly vzbouřenců si přivlastnily veliké poklady nahromaděné v zámeckých 
věžích a v podzemí radnic za celá pokolení. Zlato a cennosti naložili na vůz 
tažený voly, který pod dohledem stráže jel pomalu za mašírujícím vojskem.

Jedním z žoldnéřů pochodujícího vojska byl mladý drvoštěp z Kunštátu. Bojoval 
zdatně v řadě vítězných bitev. Jednoho večera ho vůdce oddílu určil za jednoho 
ze strážných vozu s poklady.

Bohužel už následujícího dne bylo vojsko povstalců rozdrceno. Byla to naprostá 
porážka. Mnoho bojovníků zahynulo, zbytek se dostal do zajetí. Zabiti byli i 
strážní, kteří hlídali vůz. Přežil jen drvoštěp. Jezdec ho udeřil do hlavy a on padl 
v bezvědomí na vůz. Bitva byla krutá a urputná.

Ale v bitevní vřavě, v boji na život a na smrt, voli zapřažení do vozu klidně šku-
bali mladou trávu a a krok za krokem se vzdalovali z bojiště. Když po mnoha 
hodinách bitva skončila a nastával večer, byl vůz již daleko. Stopy zasypával jarní 
sníh. Drvoštěp se probudil v temnotách a povšiml si, že voli pomalu táhnou vůz 
přes hory do jeho rodné vsi Kunštát.

Voli se vraceli domů, do sousedovy ohrady, odkud je sebrali do války. Voják do-
konale znal ty lesy, louky i pastviny nad svou vesnicí. Dovedl vůz na pustou lo-
uku, kterou znal jen on sám, a tam se zastavil. Našel hluboký vývrat po stromě, 
který vyrvala bouře i s kořeny. Hodil tam měšce a truhličky se zlatem a cennost-
mi, přikryl je kamením, pískem a hlínou. Vůz ukryl ve vzdálené houštině a s voly 
sešel do své vsi.

Za tři dny se vypravil nahoru na místo, kde ukryl poklad. Když se dostal na místo, 
kde byl dříve palouk, zůstal překvapený stát. Louka byla pryč. Stály tu smrky 
tak silné, jako by zde rostly možná dvě stě let. Nedalo se vůbec poznat, kde byl 
poklad ukrytý.
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To divoká příroda skryla navždy bohatství nahromaděné za cenu lidské křivdy. 
Možná to způsobila spravedlivá paní Orlických hor, Kačenka, že během tří dnů 
vyrostly prastaré bory na těch zakopaných pokladech.

Drvoštěp dlouho stál celý udivený, ale protože byl člověk uvážlivý, porozuměl 
– bohatství takovým způsobem nahromaděné má zůstat navěky pod stromy a 
skálami hory Homole.

Odešel ze začarované paseky najít vůz ukrytý daleko v houští. Vůz se ale také 
proměnil. Rozpadl se docela, jako by tu stál po sta let. Desky úplně prohnily, 
prorostly plísní. Železné obruče kol, osy a a hlavy kol zrezavěly a rozsypávaly se 
na prach. Uprostřed toho rozpadajícího se vozu se blyštělo sedm zlatých dukátů. 
Vypadly jistě z roztrženého měšce, když zakopával poklad.

Drvoštěp sebral dukáty, vrátil se do svého domu.

Dalšího dne za jeden dukát koupil voly, kteří ho odvezli z bitvy na voze s dra-
hocennostmi.

...a voli do konce svých dní žili v jeho péči a svobodně se pásli na divokých lo-
ukách nad Kunštátem.           

*****

To je poslední vyprávění.

Odletěl už stříbrně blankytný pták a utichl jeho hlas.

Doufám, že se vám líbila místa, která jste viděli, 

i čarodějné příběhy o nich i báje.

… a že se budete chtít vracet do té naší čarovné krajiny  
a naslouchat dalším bajkám a legendám pohádkového průvodce.
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Tekst niniejszego, baśniowego przewodnika jest literackim zapisem baśni 
opowiedzianych autorowi przez Błękitnego Ptaka.

 Text tohoto pohádkového průvodce je literárním zápisem příběhů, 
které autorovi vyprávěl Blankytný pták.
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