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TOMASZ DUDZIAK

Pejza¿ z szubienic¹
Już sama nazwa tego miejsca brzmi groźnie: Čertovina (od słowa čert =

diabeł). Miała oznaczać odludne, straszne miejsce, gdzie diabeł mówi dobra-
noc. Dziś już nie jest tu tak pusto – na Čertovinie powstała niewielka osada
Horní Rybníky. Podczas trzeciej wojny śląskiej wydarzyła się tu niezwykła his-
toria – ona i pozostałe po niej pamiątki są głównym tematem tej opowieści.
Historia ta stała się elementem miejscowej tradycji, była kilkakrotnie przed-
stawiana w zbiorach podań, a także streszczana w przedwojennych przewod-
nikach turystycznych. Po wojnie wypadła z szerszego obiegu, być może w ra-
mach wyciszania przez czechosłowackie władze prohabsburskich sympatii,
obecnie zaś jest znana tylko w najbliższych okolicach Červenego Kostelca.
Przed przedstawieniem dramatu niezbędne jest zastrzeżenie: istnieje wiele
wersji wydarzeń, różniących się w szczegółach. Trudno ocenić, która z nich jest
najbliższa prawdzie. Niewątpliwie jednak opierają się one na autentycznym
wydarzeniu, co najwyżej znacznie „podkoloryzowanym”. Najpierw jednak jesz-
cze dwa słowa o miejscu akcji.

Horní Rybníky leżą na terenie Náchodskiej vrchoviny, na szerokim bez-
leśnym grzbiecie (zwanym dawniej „rybnícké pohoří”), na wys. ok. 450 m
n.p.m. Rozdziela on doliny Radechovki i Špinki, a jednocześnie dorzecza Úpy
i Metuji. Nie są to więc wysokie góry, ale z kulminacji tego grzbietu można
oglądać rozległe panoramy – Góry Stołowe i Orlickie, Náchod z zamkiem, Do-
brošov z wieżą Jiráskovej chaty, Turov, Jestřebí hory, Karkonosze. Najwyższa
z tych kulminacji to położony na północny zachód od wsi Kozákův kopec
(469 m) z węzłem szlaków turystycznych. Jego nazwa przypomina głównego
bohatera naszej historii.

Ponieważ w Horních Rybníkach zbiegają się lokalne drogi do Červenego
Kostelca z Náchodu i Horní Radechovej oraz z Českiej Skalicy przez Studnice,
już w XVIII w. powstała tu gospoda Na Čertovinie. W połowie stulecia jej właś-
cicielem był Josef Kozák.

Kozák, urodzony ponoć w Kłodzku, był człowiekiem niezwykle przedsię-
biorczym. Zajmował się nie tylko prowadzeniem zajazdu, ale przede wszystkim
był faktorem, czyli hurtownikiem i pośrednikiem w handlu przędzą i płótnem
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lnianym. Zatrudniał trzech ludzi, którzy jeżdżąc po szerokiej okolicy skupowali
od setek chałupników przędzę, następnie na targach w Policy nad Metują i w
Náchodzie zbywali ją tkaczom w zamian za wytwarzane przez nich płótno. Płót-
no faktor ze znacznym zyskiem sprzedawał w kraju i eksportował. Kozák był
członkiem stowarzyszenia zbieraczy przędzy i kupców płótnem założonego w
1753 r. w Trutnovie. Dorobił się wielkiej, jak na miejscowe warunki, fortuny.
Prócz gospody miał dwa duże majątki rolne, ponoć ze swych dziewięciu synów
dwóch wysłał na studia, a pozostałym siedmiu zafundował po gospodarstwie,
a na dodatek po worku pieniędzy, takim, jaki młodzieniec był w stanie unieść
na plecach. O bogactwie Kozáka i jego źródłach opowiadano niestworzone his-
torie – mówiono, że pieniądze liczy na worki i przesypuje łopatą jak zboże, że
dostarcza mu ich zaczarowany czarny kot, albo że w interesach pomaga mu
pliwnik (rodzaj skrzata). Zawistnicy podejrzewali go także o czerpanie korzyści
z przemytu... i ci byli najbliżej prawdy.

Warunki do uprawiania przemytu we wschodnich Czechach powstały w
1742 r., kiedy w wyniku pierwszej wojny śląskiej hrabstwo kłodzkie i Śląsk zna-
lazły się w Prusach, oddzielone od habsburskich Czech granicą celną, w do-
datku biegnącą na ogół górami, trudną do pilnowania. Ponieważ mieszkańcy
górskich wsi po obu jej stronach byli biedni, przemytniczy proceder wkrótce
rozkwitł na wielką skalę. Głównym towarem były wożone do Prus surowe skó-
ry, ale szmuglowano i inne wyroby, na których przed sprzedażą umieszczano
fałszywe metki. Kozák miał do przemytu doskonałe warunki – świetnie znał
okolice po obu stronach granicy, miał kapitał na rozkręcenie interesu, a po-
nadto woził także legalnie towar do pruskiego Kłodzka, więc łatwo mu było
ukryć cichą część transakcji. Nie budziła także podejrzeń jego częsta bytność
po obu stronach granicy. Nasz bohater nie był jednak detalistą, przysłowiową
graniczną „mrówką”, lecz organizatorem dużej szajki, której członkowie pra-
cowali na jego rachunek.

W 1760 r. czesko-kłodzkie pogranicze stało się terenem działań zbrojnych
w ramach wojny siedmioletniej (1756-63). Kiedy Austria, sprzymierzona z
Francją, Rosją i Saksonią, podjęła kolejną próbę odzyskania Śląska i hrabstwa
kłodzkiego, wydawało się, że wobec przewagi aliantów i odnoszonych przez
nich sukcesów klęska Prus jest nieuchronna. Armią austriacką stacjonującą w
Czechach dowodził gen. Gideon Ernst von Laudon (1713-1790). Pomimo osta-
tecznej przegranej Austrii, Laudon dobrze zapisał się w pamięci Czechów –
świadczą o tym liczne przekazy, piosenki ludowe itp., sławiące go jako zwycięz-
cę Wielkiego Fryca i skutecznego obrońcę ziemi czeskiej przed pruskimi najeź-
dźcami. O żywej do dziś sympatii do generała świadczą funkcjonujące, zwią-
zane z nim nazwy terenowe, a nawet ochrzczony jego imieniem gatunek piwa.
Rzeczywiście, Laudonowi kilkakrotnie udało się pokonać w tej wojnie wojska
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nie Kozáka. Generał udał się więc osobiście na Čertovinę, ale karczmarza nie
zastał – przekazał więc jego żonie, by po powrocie przyjechał na plebanię w
Červenym Kostelcu, gdzie generał kwaterował. Tam doszło do spotkania. Ko-
zák zgodził się służyć swą pomocą cesarzowej, został zaprzysiężony i na-
stępnego dnia wojsko rozłożyło się obozem na polach koło Čertoviny, a całe
dowództwo jadło obiad w gospodzie. Równocześnie przygotowywano się do
wymarszu. O zmroku wojsko, prowadzone przez Kozáka, ruszyło mało uczęsz-
czaną drogą przez Horní Kostelec, Zbečnik, doliną Metuji przez Bezděkov do
Machova i Machovskiej Lhoty. Stąd polną drogą u podnóża Szczelińca Wiel-
kiego (zwaną później Laudonową Drogą) pomaszerowano w kierunku Kłodz-
ka. Podobno kopyta koni i koła dział były owinięte szmatami, by hałas nie zdra-
dził ruchu armii. Zaskoczenie udało się w pełni – o świcie nie zauważone
oddziały zajęły pozycje naprzeciw twierdzy, w tym również artyleria, której
najkorzystniejsze ustawienie miał także doradzić czertowiński karczmarz. Po
krótkim szturmie twierdza kłodzka została zdobyta, ale rolę Kozáka w tym
sukcesie starannie zatuszowano – nazajutrz odwieziono go do domu ukrytego
w wielkiej beczce, by nie narażać go w przyszłości na zemstę ze strony
Prusaków.

Ryc. 1. Generał Gideon Ernst von Laudon (repr. z [1]
– nie podano autora obrazu).

pruskie. Generał Lau-
don, który na początku
lata 1760 r. szykował się
do opanowania hrabst-
wa kłodzkiego i twier-
dzy kłodzkiej, był dru-
gim głównym aktorem
wydarzeń na Čertovi-
nie.

Pod koniec maja
wojska austriackie sta-
cjonowały w rejonie
Úpicy i Červenego Ko-
stelca. Według miejs-
cowej tradycji generał
Laudon planował za-
skoczenie załogi twier-
dzy. Ponoć poszukiwał
człowieka znającego
ścieżki przez góry.
Úpicki proboszcz Jiří
Staňek polecił mu właś-
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Taką wersję wydarzeń przedstawił autor kilku zbiorów podań, policki księ-
garz i introligator, Antonín Krtička-Polický (1880-1952) w wydanej w 1934 r.
książce Pověsti a báje z kraje Jiráskova. Nie jest to jednak cała prawda i tylko
prawda. Zdobycie szturmem twierdzy kłodzkiej rzeczywiście miało miejsce 26
VII 1760 r. (później, aż do końca wojny, hrabstwo kłodzkie pozostawało w rę-
kach Austriaków), ale nie było tak zaskakujące dla Prusaków, przynajmniej w
ostatniej fazie. Generał Laudon już od wiosny przygotowywał się do tej akcji
– 29 V skoncentrował armię koło Červenego Kostelca i nocą pomaszerował
dwiema kolumnami (pierwsza przez Radków i Bardo, druga przez Broumov
i Nową Rudę) w rejon Ząbkowic Śląskich; do Kłodzka wysłał tylko oddziały
zwiadowcze. Dopiero 6 VI, po opanowaniu opuszczonych przez pruskiego ge-
nerała de la Motte-Fouqué placówek koło Kamiennej Góry, Laudon wkroczył
do hrabstwa kłodzkiego i nazajutrz zamknął pierścień wokół Kłodzka. Ze
szturmem czekano na sprowadzenie ciężkiej artylerii z Ołomuńca. Sam Lau-
don przybył pod Kłodzko 25 VII, a następnego dnia o 3.00 nad ranem rozpo-
częto ostrzał artyleryjski twierdzy. Pozostaje więc zagadką, czy udział Kozáka
w zdobyciu Kłodzka jest tylko legendą – być może jego znajomość terenu wy-
korzystano organizując podróż Laudona pod twierdzę w decydującym mo-
mencie.

Na tym jednak zasługi karczmarza dla austriackiej armii się nie kończą –
drugie wydarzenie stało się nawet bardziej znane. W zimie 1761 r. gen. Laudon
bywał w Kłodzku i kilkakrotnie gościł u Kozáka, którego darzył sympatią. Pew-
nego razu gospodarz zauważył, że jego gość jest zafrasowany. Gdy spytał o
przyczynę, Laudon odparł, że z Wiednia nie dotarły pieniądze i nie może wy-

Ryc. 2. Tak wyo-
brażał sobie roz-
mowę Kozáka z
gen. Laudonem
malarz O. Cihelka,
ilustrator Pověsti a
báji z kraje Jirás-

kova [3].

płacić wojsku żołdu, ani
nawet zakupić prowian-
tu. Gdy Kozák spytał,
ile brakuje, generał zbył
go śmiechem – takiej
sumy karczmarz na
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pewno nie ma. Zamiast odpowiedzi Kozák zaprowadził Laudona do spichlerza
i pokazał mu swe słynne worki pełne monet. Generał przyjął pomoc – ponoć
z tych pieniędzy wojsku wypłacono żołd, a ponadto Kozák przez 2 dni karmił
36-tysięczną armię. Laudon odjeżdżając miał mu powiedzieć: Pieniędzy teraz
nie mam i nie mogę ci ich zwrócić. Ale gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, przyjdź
albo napisz, z radością ci pomogę i wszystko spłacę. Także cesarzowa jest mi przy-
chylna i na moją prośbę może wiele zrobić. Na pamiątkę podarował Kozákowi
swój zegarek z wygrawerowanym nazwiskiem.

Po wojnie siedmioletniej Kłodzko pozostało w rękach pruskich i Kozák po-
wrócił do poprzedniej działalności. W końcu powinęła mu się noga. Pewnej
nocy żołnierze strzegący granicy pochwycili około 30 przemytników z mnós-
twem towaru. Przewieziono ich do Náchodu, gdzie w trakcie przesłuchań (po-
łączonych, zgodnie z panującym jeszcze wówczas prawem, z torturami – roz-
ciąganiem i przypalaniem ciała) zeznali, że już od wielu lat uprawiają swój pro-
ceder dla Kozáka z Čertoviny. Wkrótce i on znalazł się w więzieniu na nachod-
skim zamku, gdzie po długotrwałym śledztwie udowodniono mu winę. Los
przemytnika wydawał się przesądzony, ale zanim jeszcze zapadł wyrok, pozwo-

Ryc. 3. Pomnik św. Jana Nepomucena
na Čertovinie – rys. malarza Libala z

ok. 1910 r.

lono mu na wysłanie listu. Napisał
więc do generała Laudona, który
nie zapomniał o wyświadczonych
mu przysługach i swej obietnicy.
Poprosił cesarzową o łaskę dla
przestępcy, który w pewnym stop-
niu zmazał swą winę, przezna-
czając część nielegalnie zdobytych
pieniędzy dla cesarskiej armii.

Wkrótce zapadł wyrok śmier-
ci. Maria Teresa, która miała go
zatwierdzić, nakazała rewizję pro-
cesu, ta jednak potwierdziła winę i
orzeczenie. Wówczas cesarzowa
wydała akt łaski – Kozáka uwol-
niono z więzienia, polecając mu
jednak wystawienie szubienicy w
obecności nachodskich urzędni-
ków sądowych naprzeciw czerto-
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vińskiej karczmy. Miała ona stać do dzie-
wiątego pokolenia, przypominać o wyroku
i wyjątkowym ułaskawieniu oraz odstra-
szać ewentualnych naśladowców Kozáka.
Według bardziej dramatycznych wersji
szubienicę wystawiono już w czasie przy-
gotowań do egzekucji, odwołanej w ostat-
niej chwili. Ale to tylko fantazja.

Stało się tak, jak nakazała władczyni.
Z jednym wyjątkiem: szubienica przed
karczmą nie była miła następcom Kozáka,
którzy, kiedy tylko sprawa ucichła, usunęli
ją. Na jej miejscu ustawiono drewniany
krzyż, stojący tam do dziś (choć resztki
przegniłego słupa szubienicy być może
tkwią jeszcze w ziemi). Wcześniej, w
1774 r., sam Kozák upamiętnił swe cudow-

Ryc. 4. Dawna gospoda na Čertovinie (fot. T. Dudziak).

Ryc. 5. Drewniany krzyż, stojący na miejscu
szubienicy (fot. T. Dudziak).
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ne ocalenie, fundując naprzeciw karczmy okazały pomnik św. Jana Nepomu-
cena. W ozdobnym, rokokowym kartuszu wykuto inskrypcję zawierającą jego
nazwisko, ale przyczynę wystawienia pomnika dyskretnie przemilczano...

Idąc dziś przez Horní Rybníky, możemy obejrzeć kilka pamiątek „sprawy
Kozáka”, choć, prawdę mówiąc, żadna nie dowodzi bezpośrednio, iż historia
ta nie jest w całości tylko wymysłem. Budynek dawnej gospody (nr 1, naprze-
ciw połączenia głównej drogi z drogą do Zabrodí), znacznie przebudowany lub
nawet wzniesiony od podstaw na pierwotnym miejscu w XIX w., zachował
typową dla zajazdów architekturę. Jest parterowy z użytkowym poddaszem,
elewacje zdobią pasy boniowania. Od kilkunastu lat nie pełni już jednak pier-
wotnej funkcji, obecnie jest to dom mieszkalny. Naprzeciw, na miejscu po szu-
bienicy, stoi drewniany krzyż z blaszanymi sylwetkami Ukrzyżowanego i Matki

1 W latach 20. XX wieku słup wieńczyła głowica w formie płyty z obrazem przedstawiającym
św. Jana.

2 Konserwację silnie skorodowanego i poobtłukiwanego pomnika, trwającą 2 miesiące,
przeprowadził Jan Plíšek z Náchodu. Polegała ona na oczyszczeniu elementów z resztek olejnej
polichromii, odsoleniu, uzupełnieniu ubytków sztucznym piaskowcem, wykonaniu złoceń.

Boskiej Bolesnej. Obok jest pla-
cyk – pierwotnie przy nim stał
pomnik św. Jana, wielokrotnie
uszkadzany (m.in. dwukrotnie
zmieniano wieńczącą go figurę1.
Ze względu na groźbę potrącenia
przez samochód ustawiono go
później w głębi placu, a ostatnio
(w związku ze sprzedażą tego
terenu) przeniesiono do ogródka
obok dawnej gospody. Przy okazji
pomnik poddano gruntownej ko-
nserwacji2 (co niezwykłe i godne
podkreślenia – nakładem właści-
ciela domu, p. Luboša Kračmara).
„Odsłonięcie”, choć bez uroczys-
tości, nastąpiło na początku sierp-
nia 1999 r.

Pomnik ma formę czworo-
bocznego słupa z czerwonego

Ryc. 6. Pomnik na Čertovinie – stan
po konserwacji w 1999 r. (fot. T.

Dudziak).
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piaskowca, którego ściany pokrywa bogaty rokokowy ornament. W środkowych
częściach ścian umieszczono medaliony z dość niezdarnie wykutymi płasko-
rzeźbionymi wizerunkami Matki Bożej z Dzieciątkiem (z przodu), św. Wacława
(z prawej strony) i postaci z laską i różańcem, interpretowanej jako Chrystus
w Ogrójcu (po lewej). Z tyłu, w dwóch rokokowych kartuszach, znajduje się
inskrypcja MAIORI DEI GLORIAE ET HONORIS IOANNI NEPO-
MVCENI / EREXIT HANC STATVAM IOSEPHVS KOZAK DIE VI MAII
Ao 1773 (Dla większej Bożej chwały i sławy Jana Nepomucena wzniósł tę
statuę Josef Kozák w dniu 6 maja 1773 r.). Drugi napis znajdował się na
przedniej ścianie podstawy, ale był tak zniszczony, że nie dało się go odtworzyć.
Słup podtrzymuje niewielką figurkę świętego Jana, wykonaną z jasnego pias-
kowca z Hořic. Trzymana przez niego palma i stuła są złocone. Z przodu słupa,
ponad płaskorzeźbą, znajdował się jeszcze kuty wspornik lampki (przewiduje
się jego zrekonstruowanie w najbliższej przyszłości).

Pamiątką dowodzącą bezpośrednio, że opisane wydarzenia nie są wyssane
z palca, był zegarek z napisem Laudon. Vilém Schreiber, autor przewodnika
po okolicach Červenego Kostelca wydanego w 1923 r., zapewniał, że w tym cza-
sie zegarek znajdował się w posiadaniu potomka Kozáka, noszącego nazwisko

Ryc. 7. Detale čertowińskiego pomnika (fot. T. Dudziak).
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Domaň, i nadal chodził bez zarzutu. Próbując poznać jego dalsze losy usłysza-
łem tylko pogłoski, że następni potomkowie karczmarza żyją jeszcze w Červe-
nym Kostelcu i w Pradze, ale nie udało mi się tego potwierdzić.
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Innym zabytkiem w Horních
Rybníkach jest, stojący obok
zaniedbanego dworu w płn.
części wsi, rozbudowany pom-
nik Trójcy Św. Wziesiono go w
1762 r. Głównemu, płaskorzeź-
bionemu przedstawieniu towa-
rzyszą figurki aniołków, relief
Zwiastowania na cokole oraz
stojące po bokach, na osobnych
postumentach, figury św. Piotra
i św. Józefa (fot. T. Dudziak).


