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Z doby staré

AÏ k bájn˘m poãátkÛm sahá dûjinná pamûÈ ãeského národa, kter˘ by bez
ní pﬁestal b˘t národem.
Libereck˘ kraj, zahrnující hlavnû Jizerské hory, Fr˘dlantsko, âesk˘ ráj i hory LuÏické, vÏdy b˘val krásou své pﬁírody jak˘msi klenotem v ﬁetûzci severních hraniãních oblastí. A jako v jin˘ch krajích i zde lidé zaznamenávali
pﬁíbûhy v‰ední i neobyãejné, v nichÏ nezastupitelnou roli mûly tajemné pﬁírodní síly, zosobnûné nejednou bájnou bytostí.
Stejnû tak, jako tomu b˘valo i jinde, se do povûstí tohoto kraje promítaly nûkteré události historické. Ty v‰ak zÛstávaly podruÏnûj‰í, a to i bûhem následujícího novovûku.
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O duchu Jizersk˘ch hor
Severní pásma vrchÛ, která vût‰inou tvoﬁí hranici ãeské zemû,
mají pr˘ odjakÏiva své nadpﬁirozené ochránce z ﬁad bájn˘ch bytostí. Tím nejznámûj‰ím je ov‰em krkono‰sk˘ Krakono‰, naz˘van˘ také R˘brcoul podle nûmeckého Rüberzahl, nebo dokonce StráÏce pokladu, Pan Johanes, Janu‰ ãi Pán z hory. Orlické hory zase znají svého
Rampu‰áka, zatímco pro Kru‰nohoﬁí bude nejspí‰ takovou vládkyní vodní víla Egeria ãili Oharka, která si do‰lápla nejen na v‰echny hastrmany
a rusalky v povodí Ohﬁe, ale i na trpaslíky, permoníky i divé Ïínky v horsk˘ch hvozdech.
Jenom Jizerské hory pr˘ hodnû dlouho takového pohádkového ochránce
a vladaﬁe nemûly. A kdyÏ se jednou Krakono‰ s Rampu‰ákem doslechli, jak
i stﬁedoãeské Brdy mají svého mocného ducha Fabiána, nedalo jim to
a ﬁekli si, Ïe to tak nenechají.
„To pﬁece nejde,“ stûÏoval si Krakono‰ Rampu‰ákovi. „VÏdyÈ Fabián si ﬁíká, Ïe je lesÛ pán, a zatím je to docela obyãejn˘ skﬁet, co sotva dokáÏe posadit nûjakou nenechavou babku na paﬁez, kam rozhází hlaviãkami dolÛ
cvoãky, které vyrábûjí v nedalek˘ch Hostomicích!“
„Anebo chytne za kolo nûjak˘ povoz, co jede po lesní cestû, kdyÏ se mu to
zrovna nelíbí,“ pﬁisadil si Rampu‰ák a dodal: „A na‰e krásné Jizerské hory
se Smrkem, Je‰tûdem ãi ‰perkonosn˘m Kozákovem ve skuteãnosti svého
ochránce vÛbec nemají.“
„A kromû tûch krásn˘ch lesÛ, skal, ﬁek i ﬁíãek je‰tû v˘stavná mûsta jako Liberec, Jablonec, Fr˘dlant, Turnov a dal‰í,“ potﬁásal roz‰afnû hlavou Krakono‰, aÏ mu vousiska poletovala.
Nevím sice, jak dlouho je‰tû tihle dva rokovali, av‰ak nakonec se rozhodli,
Ïe pro celé Jizerské hory takového mocného ducha a ochránce prostû musí sami obstarat.
Nebylo to tak lehké, jak by se mohlo zdát, nemyslete si. Nejdﬁíve bylo tﬁeba vybrat místo, odkud by mûl nov˘ vládce hor nejlep‰í rozhled po celém
kraji, aby vûdûl, co se kde ‰ustne, a mohl tak odmûÀovat dobré skutky obyvatel, stejnû jako spravedlivû trestat hﬁí‰níky.
DluÏno ﬁíci, Ïe hledali dost dlouho, neÏ takové místo nalezli. A stal se jím
kopec, kter˘ leÏí jiÏnû od Tanvaldu nedaleko Velk˘ch HamrÛ a pozdûji dostal název Muchov.
V tom kopci vyãaroval Krakono‰ rozlehlou jeskyni, zatímco Rampu‰ák
hned obstaral vichﬁici a bouﬁi, pﬁi níÏ se celé Jizerské hory jen zachvívaly.
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Poté padla na kopec mlha. Dlouho trvalo, neÏ zaãala klesat, a kdyÏ uÏ po
ní v celém okolí nebylo ani památky, v jeskyni poﬁád zÛstávala.
A tu jako by se zhmotnila do vytáhlé, docela prÛsvitné postavy v dlouhatánském namodralém kabátci. ·iroké dubové listy, které chránily duchovu
hlavu, stínily také obrovské oãi, bl˘skavé a záﬁivé jako veliké kapky de‰tû
na slunci. Nejv˘raznûj‰í v‰ak pﬁece jen byly jeho ruce. Sukovité prsty na
nohou i na rukou vyãnívaly ze spleten˘ch houÏevnat˘ch koﬁenÛ. TakÏe uÏ
na první pohled bylo zﬁejmé, Ïe kdo by se do takov˘ch spárÛ dostal, dopadl by vûru zle.
Oba stvoﬁitelé byli se sv˘m dílem spokojeni, vÏdyÈ do de‰tiv˘ch Jizersk˘ch
hor by se nikdo jin˘ urãitû nehodil.
A Ïe ten duch stále mlãky upíral na Krakono‰e svá záﬁivá kukadla, nechal
se mocn˘ R˘brcoul sly‰et: „Vím, na co teì ãeká‰, kdyÏ jsme tû spolu
s mlad‰ím bratrem Rampu‰ákem pﬁivedli na BoÏí svût. NuÏe, zapamatuj
si, Ïe právû tady je tvÛj domov a Ïe pﬁírodu, zvíﬁata a dobrého ãlovûka v celém kraji musí‰ chránit, aby jim nikdo nemohl ‰kodit a ubliÏovat. Tvoje ãarovná moc proto bude veliká, stejnû jako je na‰e. Dobré skutky po zásluze
odmûní‰ tím, naã si jen vzpomene‰. Hﬁí‰níkÛm ale nic nepromíjej, kdyby
se snad ani v budoucnu nechtûli polep‰it.“
„K tomu mÛÏe‰ zmûnit i svou podobu, jak jen bude‰ chtít,“ pokraãoval
Rampu‰ák. „Stane‰ se tﬁeba medvûdem, ale i Ïábou, jako orel vyletí‰ nad
oblaka, jako obr pﬁekroãí‰ údolí ﬁek mezi horsk˘mi hﬁbety. MÛÏe‰ b˘t i pidimuÏíkem, mÛÏe‰ se stát neviditeln˘m.“
Skoro se zdálo, Ïe oba bájní tvÛrci uÏ nemají svému novému kamarádovi
co ﬁíci, kdyÏ se on sám po chvíli zeptal hlasem tak tich˘m, jako kdyÏ v lese zlehounka ‰elestivû mrholí: „A jaké jste mi vlastnû dali jméno? Jak mi
tady budou lidé ﬁíkat?“
Najednou se zdála kaÏdá rada drahá. Rampu‰ák s Krakono‰em na sebe tázavû pohlédli a hodnou chvíli Ïádn˘ z nich nepronesl jediné slovo.
AÏ do ticha odkudsi zahoukala sova: „Uhúú, uhúú, muhúú!“
„Sly‰í‰, jak ta sova houká?“ zeptal se nového ducha Krakono‰. A pak odpovûdûl na jeho otázku: „Bude‰ se jmenovat podle toho houkání Muhu,
ponûvadÏ jsi také stvoﬁen˘ z de‰Èové mhy, jenÏe to by se lidem ‰patnû vyslovovalo.“
Tak tedy dostal bájn˘ vládce a ochránce Jizersk˘ch hor i své jméno a byl
spokojen˘. A hodnû dlouho poté pr˘ také podle nûho nazvali kopec, kde
sídlil, Muchov.
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Dibloch
Îe bájná vyprávûní nemají nûkdy se skuteãností vÛbec nic spoleãného, dokazuje i následující pﬁíbûh ze Semilska, zasazen˘ aÏ do pohansk˘ch dob.
Tenkrát se pr˘ Turnov nenaz˘val Turnovem jako dnes, n˘brÏ Turovem podle turÛ, kteﬁí se tam ve velk˘ch stádech popásali a náleÏeli kníÏeti stejného jména, jenÏ v tûch místech mûl dﬁevûn˘ hrad.
KníÏe mûl je‰tû bratra a ten bratr zase krásnou dceru Jasanu. V‰ichni tﬁi Ïili na dﬁevûném hrádku ve shodû. Oba bratﬁi se svûdomitû se sv˘mi pastevci starali o stáda dobytka, a ponûvadÏ v tûch pradávn˘ch dobách neb˘vali
v kraji Ïádní loupeÏníci, ba ani o válce jsi nesly‰el, zdálo by se, Ïe svÛj vezdej‰í Ïivot zakonãí v míru a pokoji.
Sliãné Jasanû otec i str˘c pﬁáli, aby si vzala hodného muÏe a byla s ním
‰Èastná. Dívce se nejvíce líbil ze v‰ech nápadníkÛ pohledn˘ vladyka z Mladûjova. Mûl Jasanu upﬁímnû rád, a doufal proto, Ïe si ji bude moci brzy vzít
i za Ïenu.
Leã je‰tû jeden muÏ se o Turovu dceru ucházel. Sv˘m tûlem, cel˘m obrostl˘m chlupy jako nûjak˘ opiãák, uhranãiv˘ma oãima, nespoutanou,
prchlivou povahou i hrub˘m hlasem pﬁipomínal divé muÏe, kteﬁí se tenkrát potulovali po lesích celého kraje. Jmenoval se Dibloch, a to jméno
jako by i ìábla pﬁipomínalo...
Dívka o nûho nestála ani za mák, a pﬁestoÏe se usilovnû nejednou doÏadoval její náklonnosti, otec i str˘c ho vÏdycky z Turova prostû vyhodili.
Dibloch za to pﬁísahal ve své zlobû v‰em tﬁem stra‰livou pomstu. Za své
sídlo si zvolil horu Tábor, kde Ïili také ti nejobávanûj‰í pohan‰tí vlkodlaci
a upíﬁi, s nimiÏ se spojil a radil i o tom, co dál podniknout.
Tou dobou v‰ak uÏ byla Jasana provdána za mladûjovského vladyku. Îila
s ním na jeho kamenné tvrzi v místech, kde dnes stojí barokní zámek. Dibloch se rozhodl, Ïe se nejprve musí zbavit mladého vladyky a pak unést jeho mladou Ïenu na Tábor.
S pomocí spﬁátelen˘ch bûsÛ se mu první nekal˘ zámûr zdaﬁil. Jedné noci,
kdyÏ byl zrovna mûsíc v úplÀku, vylákali vlkodlaci sv˘m vytím vladyku
z tvrze. Ten se totiÏ domníval, Ïe jde pouze o jednoho z vlkÛ, kter˘ch se
tenkrát v kraji potulovalo víc neÏ dost, a vy‰el proto ven s louãí a lukem,
aby ho zahnal.
JenÏe nejen vlkodlaci, n˘brÏ i upíﬁi se na mládence hned vrhli, a od té chvíle o nûm uÏ nikdo nikdy nesly‰el. Tehdy také, sotva se rozednilo, oblehl
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