Krusząca skała w Błędnych Skałach (czes. Bor a Sypaci skala)

Ilustracja z pamiętnika wspomnień Zdeněka Hubková
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Mówi się, że Skalniak, którego Czesi nzaywają Bor, jest najdłuższą stołową górą w Europie.
Rozciąga się na długości 6 km od Błędnych Skał z jednej, po Lisią Przełęcz z drugiej strony.
Jego najwyższy punkt 915 m.n.p.m. jest zarazem najwyższym miejscem Gminy Miejskiej
Kudowa-Zdrój. Góry Stołowe stanowią znaczącą dominantę lokalnego czeskiego krajobrazu
tzw. Kladskeho pomezi2) do którego należą nierozłącznie, a miejscowi Czesi Bor uważają za
takową, chociaż do Czech należy tylko północne zbocze rozciągające się poniżej Błędnych Skał.
Antonín Krtička-Polický3) księgarz, pisarz i kolekcjoner baśni
ludowych zapisał „Mieliśmy Bor, podobnie jak sąsiednie
terytorium, okradzione przez rabusia króla Prus Fryderyka II.
Bor od dawna był bardzo tajemniczą i niezbyt bezpieczną górą.
Nie było odpowiednich ścieżek. Żadne kamienne schody nie
czekały na wędrowca, wszędzie gęsty las, głębokie wąwozy i
szczeliny rozległe labirynty, w których łatwo było się zgubić nie
znajdując już drogi powrotnej. W ten sposób Bor (Skalniak) był
wspierany przez wiele legend i opowieści zachowanych głównie
dzięki wspomnianemu już pisarzowi, który zapisywał je w
swoich książkach. Pierwsza z nich została wydana drukiem w
1920 roku „Z królewskiego lasu”.
Jedna z legend dotyczyła „Sypaci skaly” kruszącej skały,
która miała kształt odwróconego buta, albo grzyba
stojącego na węższej podstawie. Podstawa skały
kruszyła się i sączyła się z niej woda. Według
miejscowej legendy, mieszkańcy pruskiej części
wierzyli,że kiedy spadnie, w Prusach 4) będzie działo się
źle. Natomiast Czesi mówili, że Machov zostanie zalany
wodą, ponieważ skała, spod której wypływała woda,
połączona jest z morzem.
Cywilizacja Skalniaka rozpoczęła się w 1771 roku
Błędne Skały zostały atrakcją turystyczną znacznie
wcześniej, niż rozpropagowany przez Franciszka Pabla
Szczeliniec Wielki.
Popularność tego zakątka musiała być bardzo duża,
skoro opłacało się już w 1771 roku wybudować
specjalną drogę, która umożliwiała szybsze i
wygodniejsze dotarcie do celu, zwłaszcza kudowskim
kuracjuszom.
Na żądnych wrażeń turystów w Bukowinie Kłodzkiej
oczekiwał do wynajęcia miejscowy przewodnik. O tym
dzikim zakątku, który wówczas nazywano dzikimi jamami,
lub wilczymi dołami, opowiadano niesamowite historie,
zwłaszcza o zaginionych wędrowcach, którzy nie mogąc
znaleźć właściwej drogi, ginęli z głodu.
Domena publiczna

Labirynt skalny rozpowszechnił i udostępnił
zwiedzającym w 1850 r. mieszkaniec Bukowiny
Kłodzkiej Daniel Duchač 5) karczmarz i pierwszy
przewodnik z pobliskiej Bukowiny. Rodzina Ducháčů w
trzech generacjach trudniła się przewodnictwem .
Prowadzili także bardzo znany gościniec, którego
budynek zachował się w Bukowinie po dzień dzisiejszy.
Drugi gościniec, zwany Skalny (Felsenhotel), był
własnością rodziny Cvikýřů, od 1922 służący potrzebom
ewangelickiej misji katolickiej.
Dzisiejsza Turystyczna kariera Błędnych Skał ma więc
kilkusetletnią tradycję, dlatego może dziwić fakt udostępnienia
platformy widokowej, którą nazywamy Skalnymi Czaszami
dopiero w 1921 roku !

Daniel Duchač rys. František Bílek

Co było przyczyną tak późnego udostępnienia tego miejsca zwiedzającym? Skoro jedną z atrakcji
turystycznych jest podziwianie pięknych, górskich krajobrazów. Żeby to wyjaśnić musimy przenieść
się w czasie.
Historia która wydarzyła się sto lat temu, jest
mało znana polskim turystom. Żaden polski
przewodnik, wydany drukiem, nie odnotowuje
tego zdarzenia. Wydarzenie to stanowi tło, dla
tak bardzo lubianych przez turystów opowieści
przewodnickich, które urozmaicają trasę
wędrówki.
Jest 1921 rok w nocy z 10/11 maja około
godziny 3 nad ranem. Mieszkańców Bukowiny
Kłodzkiej, leżącej u podnóża Błędnych Skał,
zbudził potężny grzmot. Niebo było pogodne,
pełne gwiazd, a na niebie żadnego śladu burzy
czy choćby błyskawicy. Potężny grzmot,
niesiony nocnym echem, ucichł. Zbudzeni
mieszkańcy ponownie udali się na spoczynek.
Nazajutrz 11 maja Franz Semerak miejscowy
przewodnik udał się na swój codzienny dyżur w
Błędnych Skałach. W tamtych czasach
zwiedzanie tego dzikiego labiryntu odbywało
się zawsze w towarzystwie przewodnika. Szedł
powoli, jak zawsze tą samą ścieżką przez las,
wspinając się po kamiennych schodach obok
kamiennych straży, do altany, która stała przy
wejściu do skalnego miasta. Nagle, nie wierząc
widokowi jaki zastał, stanął jak wyryty, bardzo
przestraszony. Od razu przypomniał mu się
nocny grzmot, dla którego nie było wyjaśnienia.
Skalny stół zwisający z krawędzi urwiska, skąd
podziwiano piękne widoki, runął w dół.
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Franz Semerak strwożył się jeszcze bardziej na
myśl, że wczoraj sam stał na tej skale.
Wystraszył się jeszcze bardziej, gdy z z
kamiennego stołu popatrzył do Czech.
Spadająca skała o wysokości 8 metrów nie
zatrzymała się na drodze, która przechodziła 4
metry niżej, ale runęła dalej, 100 metrów w dół.
Tu, zderzając się z ogromną skałą, przesunęła
ją o 2 metry, rozbijając się na wiele odłamków i
spadając z 30 metrowego urwiska potoczyła
się dalej. Pędzące masy bloków skalnych z
ogromną siłą potoczyły się i zmiażdżyły
wszystko na swojej drodze: stuletni las,
mniejsze skały i leśne drogi. Straty ekonomiczne
były ogromne. Rozpędzone odłamki skalne
uszkodziły kilka chat, które stały najbliżej
podnóża Boru. Na szczęście żaden człowiek nie
stracił życia, ani nie został ranny.
O tym niecodziennym zdarzeniu rozpisały się
okoliczne gazety. We współczesnych nam
czasach nieczęsto się zdarza, żeby skała o
wadze około 1500 ton runęła w dół.
Przypomniano sobie wówczas o miejscowej
legendzie. Prusy już nie istniały, od 1871 były to
zjednoczone Niemcy. Po przegranej I wojnie
światowej, wybiedzony wojną naród dotknęła
straszliwa w skutkach inflacja. Ludzie z dnia na
dzień ubożeli i oczekiwali ubóstwa, jakiego
jeszcze nigdy nie zaznali.
ze zbiorów Pawła Budzenia
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Dla miejscowych mieszkańców przepowiednia stała się prawdą.
Nowoczesny człowiek zazwyczaj wyśmiewa się z takich przepowiedni. Według przekazów pana
Wolfganga Berndta, który opowiedział o tym zdarzeniu, jeden z autorów chciał udowodnić, że
runięcie skały to naturalny zbieg okoliczności. Jednak i on swoje przypuszczenia rozpoczął od
przytoczenia legendy.
O Polickim Skarbie Legenda
W roku 1213 Król Przemysław Ottokar I darował Police i okoliczne tereny Benedyktynom z
Břevnova w Pradze. Wznieśli oni w latach 1296-1306 klasztor w Policy, który w latach 1676-1773
został przebudowany. Zakonnicy, którzy posiadali dość znaczny majątek, mieli zwyczaj chować
swoje kosztowności przed wrogiem w czasie wojennej pożogi. Musiały to być ogromne skarby,
skoro za każdym razem trzeba było wynająć przewóz i ośmiu silnych mężczyzn. Mężczyźni w
trakcie drogi i rozładunku mięli zawsze zawiązane oczy .
W czasie jednej z wojen śląskich, które trwały z przerwami w latach 1740 -1763 jednemu z
wynajętych mężczyzn o nazwisku Lamka z Policy spadła opaska z oczu. Zobaczył cały
benedyktyński skarb, złoto, srebro, szlachetne kamienie i pieniądze, oraz miejsce ukrycia skarbu.
Nie wiemy czy przysięga jaką złożył Benedyktynom o zachowaniu tajemnicy, czy też brak odwagi
sprawiły, że nigdy nie skorzystał z wielkiego bogactwa. Dopiero w starości u schyłku życia kiedy
czuł że śmierć puka do jego domu kazał synom przenieść łóżko pod okno z widokiem na Bor
(Skalniak) i opowiedział im wówczas o ukrytym skarbie.
Synowie natychmiast ruszyli w drogę, nie mogli jednak znaleźć odpowiedniej skały. Wrócili do
ojca , ale niestety za późno – ojciec zmarł i tajemnica skarbu pozostała razem z nim.
O skarbie klasztornym od tego czasu miejscowa ludność opowiadała dość często, zwłaszcza w
długie zimowe wieczory.

Kiedy Antonín Krtička-Polický, wydał książkę pisząc w niej także o Benedyktyńskim skarbie, wiara
w odnalezienie tak wielkiego bogactwa odżyła na nowo w sercach
miejscowych ludzi. Zaczęło się niesamowite dla tej okolicy
poszukiwanie skarbu. Każdej nocy można było zobaczyć światełka
poszukiwaczy, zwłaszcza u podnóża Błędnych skał. Jeszce po
1945 roku koło „Kamiennej Straży” po prawej i po lewej stronie
schodów prowadzących z Bukowiny do Błędnych Skał znajdowały
się głębokie rowy. Kopano także przy zwisającym skalnym stole.
Teraz zadajmy sobie pytanie. Czy intensywne poszukiwania i
podkopywanie skał, mogło być przyczyną runięcia skały? Dodam
że 10 maja w ciągu dnia przeszła potężna burza z ulewnym
deszczem.
Czy też runięcie skały to naturalny proces jakiemu ulegają w
dalszym ciągu Góry Stołowe? Odpowiedź pozostawiam
czytelnikom. Błędne Skały to klasyczny labirynt skalny
znajdujący się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.
Miejsce to jest znane wielu turystom i filmowcom z całego świata,
w tym miejscu kręcono dwukrotnie zdjęcia do filmu „Opowieści z
Narnii”. Pamiętać jednak należy, że poruszać się w tym skalnym
zakątku można tylko po wyznaczonych trasach. Jedna z
miejscowych legend głosi że skarbu strzeże mnich zwanym
„Benedyktynowicz”. Zjawa przypominająca mnicha z długą
brodą, z laską w ręku z której potrafi zrobić użytek.
Kilka lat temu powróciły w to miejsce ponownie wilki.
rysował Petr Kříž
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A co z czeską wersją legendy? Szczęśliwie Machov nie został zalany wodą. W latach
1926-1933 za sumę 13 mil. Kč. wybudowano grupowy wodociąg Bor (Skalniak). Chodzi tutaj o
jeden z pierwszych grupowych wodociągów grawitacyjnych oddanych do użytku na terenie byłej
Czechosłowacji. Zaopatrujących w pitną wodę 2 lub więcej miejscowości. Wydajność źródeł na
stokach Skalniaka (ponad 41 l/s) umożliwiła zaopatrywanie w wodę prawie 2 000 domów w 19
miejscowościach w rejonie Policy nad Metují. O całość wybudowanej sieci wodociągowej
początkowo starało się Stowarzyszenie Wodociągowe Bor, którego członkami były
wszystkie wykorzystujące go miejscowości.
Obecnie wodociągiem zarządza firma Wodociągi i Kanalizacje Náchod S.A .

ze zbiorów Pawła Budzenia Uwaga ! Zawiera polski element
Błędne Skały do Polski należą dopiero od 9 maja 1945 nazwa Kudowa Zdrój
obowiązuje od 1947 roku . W latach 1945-1946 Chudobice Zdrój 9)

Krusząca skała obok kurzej stopki do 1921 roku były
najbrdziej rozpoznawalnymi formacjami skalnymi tej
częśći Gór Stołowych. Dzisiaj tysiące turystów
przemierzających Błędne Skały zachwyca się tylko tą
jedną , nie zdając sobie sprawy, że idąc kamiennymi
schodami w drodze powrotnej pod kasę przechodzą
górnym fragmentem osuwiska z 10/11 maja 1921 roku.
Dariusz Mielec
Kudowa-Zdrój 2021

archiwalny bilet ze zbiorów Pawła Budzenia

Rysunek Karel Liebscher „Ottovy Čechy” Tom 5
Obraz země v letech 1883–1908

Przypisy:
1) ilustracja przedstawia Góry Stołowe widziane od strony Czech patrząc od prawej Skalniak (Bor)
2) kłodzkie pogranicze
3) Antonin Krtička-Polický Regionalista pisarz działacz turystyczny, Jego najważniejsze dzieła literackie to
adaptacje legend regionalnych które spisywał ,wydane w 1920,1925 i 1928 dotyczące Kłodzkiego Pogranicza
ur. 17 czerwca 1879 Žďár nad Metuji † 29 września 1952 Broumov
4) Zwyczajowo mieszkańcy Czech obszar po drugiej stronie granicy nazywali Prusami od 1871 po zjednoczeniu
Niemcy
5) Człowiek legenda uwieczniony w wielu opowieściach i wierszach . W swojej gospodzie prowadził kronikę
zwiedzających. Jedyny rysunek pozostawił znany czeski rzeźbiarz František Bílek, zwiedzający Błędne Skały .
Pochowany jest na cmentarzu ewangelickim w Kudowej-Pstrążnie. Na zniszconej jeszcze czytelnej
tablicy nagrobnej zapisano łum. Sebastian Martyniak
Tu spoczywa w Bogu nasz kochany tato i dziadek
Daniel Duchatsch z Bukowiny ur 3 lipca 1820 zm. 7.wrzesnia 1902.
Cierpienie krzyż, strach i biedę mam już za sobą już pokonałem.
Przez jego święte rany pojednałem się z Bogiem (zapisano w języku niemieckim)
6) pocztówka przedstawia jednego z dwóch Wartowików drugi niewidoczny znajduje się po prawej stronie schodów
przebiega tędy zielony szlak z Bukowiny ,dolny widok spękana podstawa Kruszącej Skały
7) Pocztówka przedstawia miejsce osuwiska. Niektóre publikacje podają 30tys. cetnarów osuniętego kamienia.
Gdyby załadować kamień z osuwiska do wagonów typu węglarka o nośności 58 ton pociąg miałby długość
363 metrów (26 wagonów) .
8) ilustracja tylnej okładki „Od Homole k Hejšovině”. Eva Koudelková
9) Układy z Jałty i Poczdamu tzw. Wielkiej Trójki zadecydowały o przyłączeniu Śląska i Ziemi Kłodzkiej do Polski .
Litertatura:
- Park Narodowy Gór Stołowych wyd. Muzeum Ziemi Kłodzkiej czerwiec-październik 1994
- Słownik Geografii turystycznej Sudetów tom 13 Góry Stołowe dodruk wydania I - wyd. 1996
- Od Homole k Hejšovině Eva Koudelková. - wyd. 2006
- Čtení o Českém koutku” Eva Koudelkova - wyd. 2011
- Výpravy do Českého koutku” Eva Koudelková - wyd. 2012
- Ziemia Kłodzka nr 223 „O Polickim Skarbie Legenda” Dariusz Mielec - wyd 2013
- Školní výlet z České Metuje na Bor „Zdeňka Hubková - Sborník Rodným krajem nr 61/2020
- LETNÍ.BROUMOVSKO Bor a Sypací skála Nikola Plná - wyd 2021

