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Úvod

Postava lotyšského folkloru, skrývající se pod názvem Velns, představuje jednu
z nejčastěji se vyskytujících a zároveň jednu z nejméně pochopitelných bytostí folklorní
i literární tradice vůbec. Pod tímto pojmem je totiž možné představit si celou škálu figur,
navzájem spjatých i značně se lišících. Zásadní různorodost tkví zejména v chronologickým
postupem vytvořené mnohovrstevnatosti, promítající se do žánrů lidové slovesnosti a představ
o Velnsovi samotném.1 Cílem této práce není dopodrobna popsat každou jednotlivou sféru,
v níž se Velns nachází, ale podat nástin celistvého obrazu jeho funkce napříč lotyšskou tradicí
a zaměřit se na jeho postavení v oblasti pohádkové, dostupné i českému čtenářovi
z výboru sestaveného a přeloženého Vojtěchem Gajou s názvem Čertovské pohádky, případně
pak z pohádkového výboru Anny Baugy Hadí prsten.
Stejně jako jsou baltské jazyky považovány za jedny z nejarchaičtějších
v indoevropské jazykové rodině,2 tak i jejich dodnes velice živý folklor patří k truhlici plné
pokladů a podle mnohých vědců je to právě on, kdo nám otvírá za pomoci komparace
nebývalé rekonstrukční možnosti v oblasti mýtu. Jako prostředkem k bádání v oblasti
indoevropské mytologie se baltskou mytologií zabývají zejména Vladimir Nikolajevič
Toporov a Vjačeslav Vselovodič Ivanov ve sbornících Balto-slovanských studií, v nichž
zdůrazňují starobylý původ lotyšských dain.3 Tyto specifické národní písně utvářejí jeden
z pramenů poznání o objektu našeho zájmu, nicméně si nedovolíme vyrazit na cestu hlubší
interpretace právě v této žánrové rovině, 4 neboť zde spatřujeme hned dvojí úskalí. Prvním je
relativně malá četnost výskytu Velnse v dainách, představující ve sbírce Krišjāniise Baronse
zdroj o objemu jen něco málo přes sto třicet písní.5 V tuto chvíli nutno přihlédnout k faktu, že
nejčastější forma těchto písní je pouhé čtyřverší, ze své podstaty skoupé na množství
informací. Druhou komplikaci představuje paradoxně ona dlouhodobá existence, protože
1

Pro skloňování lotyšských pojmů se nám zdá vhodné následovat návrh Pavla Trosta O skloňování
litevských a lotyšských vlastních jmen osobních v českých textech (Návrh normování) v linii zachování
nominativu singuláru u maskulin, a to i u slov první deklinace se zakončením na –s.
2
Česky např. Erhart, A., Baltské jazyky, str. 9.
3
Иванов, В. В., О мифопоэтических основах латышских дайн, in: Балто-славянские исследования.
1984. str. 3–28, Топоров, В. Н., К реконструкции одного цикла архаичных мифопоэтических
представлений в свете "Latvju dainas": К 150-летию со дня рождения Кр. Барона. in: Балто-славянские
исследования. 1984, str. 29 - 59. O archaičnosti sami Lotyši, viz. Šmits, P., Latviešu mītoloģija, str. 11, 13.
4
V češtině o dainách: Štoll, P., Lotyšská literatura in: Slovník pobaltských spisovatelů, str. 24, 25,
Parolek, R., Lotyšská literatura: vývoj a tvůrčí osobnosti, str. 29–33.
5
Mitoloģijas enciklopēdija uvádí číslo sto třicet (str. 173), na internetu dostupná Krišjāņa Barona Dainu
skapis pak sto třicet osm. Počty se mohou měnit i v závislosti na odlišení variant jednotlivých dain.
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v průběhu staletí se k mytologickému jádru dain přidávaly aktuální dobové motivy, takže
proklamovanou čistotu je možné hledat spíše jen v oddílu kosmických dain, obsahujících
personifikovaná tělesa jako Slunce, Měsíc, dcery Slunce, syny Dievse apod.
Než přikročíme k hodnocení jiných folklorních žánrů a jejich vhodnosti pro naši práci,
upozorníme ještě na jeden zdroj, jenž by nám mohl být přínosem, avšak u kterého si též
uvědomujeme problematičnost jeho využití. Jsou jím kusé informace a zprávy v rozličných
kronikách či psaných pramenech, objevující se od příchodu latinské písemné tradice na území
dnešního Lotyšska, tedy od postupné christianizace. Ta zde začala systematicky probíhat až
od konce dvanáctého, respektive počátku třináctého století. Nejvýznamnější zastoupení našla
v biskupu Albertovi a jím založeným Řádem mečových rytířů, přičemž moc křesťanské víry
zde nedosáhla takových úspěchů jako v jiných evropských zemích, vzhledem k přibližnému
počtu pouhých pěti set rytířů Řádu mohli být obyvatelé země jen stěží podrobeni religiózním
snahám rozpínavé katolické církve.6 Právě díky tomuto faktu nedošlo nejen ke germanizaci
původního obyvatelstva, ale ani k naprostému vyhlazení pohanských zvyků, přetrvávajícími
zde ještě dlouhou dobu,7 stejně jako již zmíněná živá podoba lotyšského folkloru. 8
Písemné prameny se tedy objevovaly v latinsky, později německy psaných zdrojích,
a jejich autory nebyli Lotyši samotní, nýbrž prokřesťansky naladění kronikáři, případně jiní
vzdělanci. Jak píše ve své práci Hlavní mytologické obrazy v lotyšské folklorní tvorbě9 Elza
Kokare: „[...] svědectví o lotyšské mytologii získaná ze starých zdrojů je potřeba přijímat
kriticky”.10 Je tedy třeba k nim přistupovat navýsost obezřetně. Pokusíme se o to při využívání
Pēterisem Šmitsem sestaveného sborníku Lotyšských národních pověr,11 neboť si dovolíme
věřit v jeho úsudek o hodnověrnosti zdrojů, jež jsou do sbírky zařazeny. 12

6

Počet rytířů Řádu se postupem času samozřejmě různil, faktem ale zůstává relativně malý počet
těžkooděnců operující na území tehdejšího Livonska: Švec, L., Dějiny pobaltských zemí, str. 25, 34.
7
K historické otázce více v češtině dostupných publikacích: Švec, L., Štoll, P., Macura, V., Dějiny
pobaltských zemí, Dejmek, J. Lotyšsko, stručná historie států.
8
Důkazem mohou být celonárodní svátky písní, jichž se účastní značný počet obyvatel celého Lotyšska
každých pět let již od roku 1873: Štoll, P., Dějiny pobaltských zemí, str. 311.
9
Kokare, E., Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē.
10
Hlavními nedostatky jsou podle Kokare 1) tendenčnost, část autorů se snaží ospravedlnit křesťanské
krveprolévání 2) neporozumění jazyku 3) mytologické systémy jsou vymýšleny podle antických či germánských
vzorů 4) nerozlišování baltských etnik: Kokare, E., Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē,
str. 9, 10.
11
Šmits, P., Latviešu tautas ticējumi.
12
Šmits ve svém díle Latviešu mītoloģija v poznámce k pramenům lotyšských mýtů zaujímá ke starým
zdrojům střízlivě kritický postoj a jako použitelné kvalifikuje autora sedmnáctého století P. Einhornse, případně
Stendersovu gramatiku, která je však v mnohém postavena na naprosto nesystematických zprávách ze slovníku
Jēkaba Langeho.
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Vrátíme-li se na relativně jistější půdu lidové slovesné tvorby, přicházíme, co se
výskytu námi sledované postavy týče, k žánru bezkonkurenčně nejbohatšímu, a to k pohádce.
Jestliže v případě dain se Velns vyskytuje pouze v nepatrném zlomku jejich celkového
objemu, v lotyšské pohádce představuje jednoho z nejpopulárnějších činitelů vůbec a jeho
kvantitativní zastoupení vede k velké pestrosti forem. Za pravdu nám dává Encyklopedie
mytologie, tvrdící, že:
„Velnsova

funkční

mnohotvarost

se

ve

všech

směrech

projevuje

v lotyšských pověstech a pohádkách; ty se celostí zařazují do internacionálních typů jakožto
národní verze, v nichž Velnsův obraz pomáhá vykreslit svéráznost národní mentality.”13

S výrokem o mezinárodním kontextu i národně specifickém naturelu se plně ztotožňujeme;
rozbor, na jehož základě by bylo možno utvořit si takovýto názor, přenecháme kapitole
o fungování Velnse v lotyšském folkloru.
Jak jsme již naznačili na začátku úvodu, materiál pohádek o Velnsovi je českému
čtenáři dostupný zejména ve výboru lotyšských a litevských látek Čertovské pohádky.14
Z názvu implicitně vyplývá český ekvivalent k Velnsovi jakožto pohádkové postavě, tedy
čert. Aniž bychom se chtěli stavět proti autorově rozhodnutí, hodláme jeho volbu
v konkrétních příkladech podrobit analýze. Nežli však dojdeme k určitějšímu výsledku,
budeme zvolený pojem plně respektovat a při práci s pohádkovým materiálem přeloženým do
češtiny používat označení čert.15 Primárním zdrojem, se kterým v žánru pohádky hodláme
pracovat, bude sborník Lotyšských národních pověstí a pohádek,16 zorganizovaný Pēterisem
Šmitsem a následně Haraldsem Biezaisem podle pohádkového Aarne-Thompsonova indexu,17
i jeho internetovou obdobou.18 Aarne-Thompsonův index představuje mezinárodně užívanou
13

Mitoloģijas enciklopēdija: pasaules tautu mitoloģiskās būtnes un priekšstati, str. 173.
Gaja, V., Čertovské pohádky.
15
Při práci s materiálem lotyšským vyvstává otázka psaní velkého písmene na začátku slova, tedy Velns
versus velns. Jak si již čtenář mohl povšimnout, preferujeme, a to ve shodě s lotyšskou sekundární literaturou
(Mitoloģijas enciklopēdija, Kokare, E., Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē, Šmits, P., Latviešu
mītoloģija aj.), písmeno velké, majíce tak na paměti obraz Velnse jakožto konkrétní mytologické bytosti.
V zacházení s lotyšskými pohádkami, nepřeloženými do češtiny, se nám však bude zdát nej vhodnější zvolit
variantu s písmenem malým, opět hlavní měrou za účelem souladu s tradicí lotyšské literatury, pro naši práci
primární, to jest hlavně v souladu s lotyšskými pohádkovými sbírkami (Šmits, P., Biezais, H., Latviešu tautas
teikas un pasakas).
16
Šmits, P., Biezais, H., Latviešu tautas teikas un pasakas, sestavený na základě sborníku Ansise
Lerhis-Puškaitise.
17
The types of the folk-tale: a classification and bibliography: Antti Aarne's Verzeichnis
der Märchentypen / translated and enlarged by Stith Thompson.
18
Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, dostupné na http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm.
14
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typologizaci, která by se nám měla stát hlavním vodítkem při komparaci s materiálem etnicky
Baltům nejpříbuznějším, tedy slovanským, jmenovitě pak s domácí českou tradicí
a s Lotyšům nejbližším slovanským elementem představovaným folklorem ruským.
Od porovnávání si slibujeme vyplynutí specifických rysů postavy Velnse v žánru lotyšské
pohádky, jakož i jeho zasazení do indoevropského rámce a možné promítnutí do postav jemu
podobných.
Ačkoli jsme právě vyzdvihli žánr pohádky, podstatný zdroj tvoří také místní
etiologické pověsti. Zprávy z nich získané ukazují pravděpodobně již na značný vliv
křesťanství, avšak jak dokumentuje Haralds Biezais na příkladu dain o Dievsovi, mnohdy je
křesťanský prvek s folklorním spjat tak úzce, že jej lze oddělit pouze hypoteticky, na základě
vlastního názoru, či vůbec.19 Domníváme se, že v nich můžeme nalézt množství
charakterových vlastností námi zkoumané postavy, kromě pověstí o původu rozličných míst
právě v tomto žánru nalezneme původnější ambivalentní vztah mezi bytostmi Velnse
a Dievse, až křesťanským vlivem ostře postavenými proti sobě. Vycházet hodláme z výboru
Lotyšské národní pověsti: pověsti o původu20 a z pověstí sebraných Pēterisem Šmitsem.21
Již jsme poukázali na ono široké spektrum působnosti Velnse v lotyšské kultuře
a naznačili vztah některých jeho podob k prostředí českému. V oblasti do češtiny přeložených
pohádek jsme čtenáře seznámili s používaným názvem čert, v ostatních případech si dovolíme
ponechat lotyšské označení Velns. Kromě foklorní a mytologické nám zbývá jakási třetí
vrstva, pro niž se probíraný pojem používá, a tou je prostředí křesťanské. Jak vyplývá
z nástinu vztahu mezi Dievsem a Velnsem a z upozornění na církevní snahy přivlastnit si
Dievse, je jí odvrácená strana Boha (Dievse), tedy Ďábel, Satan. Ačkoli nám tento aspekt
vstupuje do folklorní tradice, samostatně se jím zabývat nehodláme a ponecháme toto pole
teologii.
Mezi pověstmi je možné najít i kosmogonický mýtus s výrazně dualistickými rysy,
jenž nás opět přivádí k původní starobylosti Velnsovy figury. Naše práce nám zřejmě

19

U jakéhosi protipólu Velnse, boha Dievse, nastává z mnoha úhlů pohledu situace velice blízká
Velnsově. Stejně jako Velns i Dievs má v lotyšské mytologii a folkloru hluboké kořeny, avšak po nástupu
křesťanství začal být jeho charakter transformován pro účely církve, název Dievs se pak stal označením pro
křesťanského Boha, jinak v lotyštině slouží ve významu boha obecně. Podobně jako lingvistická nejasnost je
i význam jeho funkcí promíchán, považujeme tedy případ za adekvátní Velnsovu, který, jak bude později řečeno,
přejímá v křesťanské tradici pozici Ďábla, Satana. K neoddělitelnosti křesťanských a folklorních vrstev Biezais,
H., Dieva tēls latviešu tautas reliģijā, str. 128, 129.
20
Latviešu tautas teikas: izcelšanās teikas : izlase.
21
Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, dostupné na http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas.
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nenabídne dostatečný prostor, ale rádi bychom alespoň upozornili na propojenost s božstvy
jiných národů, konkrétně na spojitost se slovanským božstvem Velesem / Volosem. Vede nás
k tomu jak lingvistická podobnost, tak rysy obou postav jakož i jejich podobný osud
v následných žánrech lidové slovesnosti. Budeme se inspirovat postřehy například Pēterise
Šmitse, Vladimira Nikolajeviče Toporova nebo Romana Jakobsona.
Jak jsme se tu pokusili vylíčit, postava Velnse se pohybuje na velice rozsáhlém
prostoru lotyšské kulturní tradice. Není tomu jen v tvorbě ústního, lidového rázu, ale
i v oblasti literární. Rádi bychom tedy rozšířili obzor i o nástin jeho proměn do této sféry
a stručně bychom zmínili díla lotyšské literatury, v nichž některá z Velnsových podob hraje
ústřední roli.
Shrneme-li tedy úkol, jenž jsme si zadali, tato práce si klade za cíl nastínit postavu
Velnse v širokém spektru jeho působnosti, zaměřit svou pozornost na jeho fungování v oblasti
lidového folkloru a začlenit jej do kontextu balto-slovanského areálu.

7

1. Mytologické kořeny

Jak jsme avizovali, jádro naší práce bude spočívat v charakteristice fungování postavy
Velnse v lotyšském folkloru, přesto se domníváme, že bychom neměli opomenout alespoň
nastínit hlubší kořeny, jež jej zasazují do obecnějšího rámce. Onen obecnější rámec
spatřujeme ve Velnsově mytologické vrstvě. Pokud se však dnes vysloví slovo „mýtus”, lze si
představit mnohé. Nás samozřejmě zajímá ve významu, jak je chápán archaickými
společnostmi, totiž jako posvátný, příkladný a také „pravdivý” příběh. Pro ujasnění bychom si
dovolili použít definici Mircey Eliadeho, podle níž mýtus popisuje posvátnou událost, jež
nastala v prvotním čase a vypovídá o počátku existence nějaké skutečnosti, která byla
stvořena nadpřirozenými bytostmi.22 Vždy se jedná tedy o počátek, a to buď celkové
skutečnosti – mýtus kosmogonický, nebo nějaké části této skutečnosti – mýtus etiologický.
Velns se účastní obou.
Mýty etiologickými, zejména různými lokálními pověstmi, se budeme více zabývat až
v následující kapitole, zde naši pozornost přitahuje pověst o zrodu země. Nadpřirozenými
bytostmi, které zemi tvoří, jsou Dievs a Velns. Dievs požádal Velnse, který tehdy žil ve vodě,
aby mu ze dna přinesl hrst bahna. Velns tak učinil, ale nechal si tajně trochu bahna v ústech.
Dievs bahno uválel, načež se začalo dmout a rozprostřelo se do šíře. I kousek ve Velnsových
ústech se začal zvětšovat, až Velns ústa otevřel a poplival rostoucím bahnem celou zemi. Kam
jeho plivance dopadly, utvořily se hory. 23 Tento kosmogonický mýtus se nevyskytuje pouze
u Baltů, existují náznaky, podle nichž podobnou verzi měli i Slované. Encyklopedie
slovanských bohů a mýtů uvádí pravděpodobnou variantu, která do sebe již absorbovala
mnohé křesťanské vlivy. 24 Jejími účinkujícími jsou Bůh a Satan, ale i zde zůstává zachován
motiv tvorby hor druhým než božským činitelem, čímž je Satanovi, v našem případě
Velnsovi, de facto přiznána role spolutvůrce.
Polská a ukrajinská varianta tohoto mýtu, kterou analyzoval Ryszard Tomicki,
pokračuje vyprávěním, jak spolu stvořili člověka. Poté došlo ke vzpouře Satana a Bůh vyslal
22

Mýtus vypráví posvátné dějiny; popisuje událost, která nastala v prvotním čase, v bájném čase
„počátků”. Jinými slovy, mýtus vypráví, jak díky mocným činům nadpřirozených bytostí začala existovat nějaká
skutečnost, ať už celková skutečnost, kosmos, nebo jen její část: ostrov, rostlinný druh, lidské chování, instituce.
Je to tedy vždy vyprávění o nějakém „stvoření”: líčí se, jak něco vzniklo, jak začalo být. (...) Mytickými
postavami jsou nadpřirozené bytosti. (...) Mýty tedy zjevují jejich tvořivou aktivitu a odhalují posvátnost (nebo
prostě „nadpřirozenost”) jejich děl. Eliade, M., Mýtus a skutečnost, str. 8, 11.
23
Latviešu tautas skaistākās teikas, „Kā zeme cēlusies”, str. 16.
24
Profantová, N., Profant, M., Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, str. 102, 103.
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archanděla Michaela nebo proroka Eliáše, aby se Satanem bojoval. Povedlo se Satana
svrhnout do podzemí a spoutat jej řetězy,25 které se mu však ke konci každé zimy skoro
podaří přervat, naštěstí je ale první jarní hrom znovu utáhne. 26 Souboj mezi dvěma tvůrci
světa, ač zde vypověděn jako nepřímý, ukazuje na druhý důležitý mýtus, v němž účinkuje
Velns po boku boha nebes, respektive v tomto případě už ne po jeho boku, ale v kontrapozici
k němu.27 Je jím rozšířená pověst o Velnsovi ukrývajícímu se pod stromy a kameny před
rozlíceným nebeským protivníkem, vrhajícím po něm za bouře střely či kameny. Než se na
onu pověst, populární a vyskytující se ve spoustě variantách a proniknuvší do dalších žánrů
lidové slovesnosti, podíváme podrobněji, je nutno si ujasnit, kdo je vlastně oním Velnsovým
pronásledovatelem. V mýtu o stvoření země je druhou postavou, jejíž sférou by mohlo být
označeno nebe, Dievs, nicméně tím, kdo se za Velnsem žene, je božstvo jiné – Pērkons. Často
bývají těžko rozeznatelní, ačkoli totiž přílišná hierarchie mezi božstvy neexistovala,
za určitého Dia lotyšského panteonu mohl být považován Dievs, ale jak píše Pēteris Šmits,
ve starých kronikách byl naopak za největšího baltského boha označován Pērkons (se svými
dalšími variantami). Navíc s postupujícím časem se jejich postavy ještě více sbližovaly, až
mezi nimi lidé nerozlišovali a nezřídka nazývali Pērkonse jak Dievsem (častěji deminutivem
Dieviņš), tak Starým otcem. Svědčí o tom i pořekadlo vyslovované při zvuku hromu:
„Pērkoniņš, Dieviņš neboli Starý otec je na nohou”.28 Že se však jedná o dvě rozličné postavy
lze pochopit např. z dainy:
„Līgo Dievs s Pērkonsem,
Já se svým bratříčkem.
Pērkons má celou zemi,
Já devět bratříčků.”29
Co jsme ještě nezmínili a je silně vypovídající samo o sobě, je význam Pērkonsova
jména, znamenající „hrom”. Dostáváme se tedy k souboji hromovládce s jeho protivníkem,
k situaci, kterou Vladimir Nikolajevič Toporov s Vjačeslavem Vselovodičem Ivanovem

25

I v lotyšské tradici je možné nalézt víru, podle které je Velns v podzemí spoután řetězy – jedna pověra
říká, že se večer Velns nemá připomínat, jinak se opotřebovávají řetězy, kterými je připoután k pekelnému dnu,
Šmits, P., Latviešu tautas ticējumi, str. 1947, pověra 32457.
26
Téra, M., Perun – bůh hromovládce: sonda do slovanského archaického náboženství, str. 233.
27
V kosmogonickém mýtu Velnse chápeme jako Dievsova spolutvůrce, který v procesu tvorby není ani
tak Dievsovým protivníkem, jako – ač možná nezamýšleným – spoluhráčem.
28
„Pērkoniņš, Dieviņš jeb Vecais tēvs kājās”, vše od Pēterise Šmitse v Šmits, P., Latviešu mītoloģija,
str. 22.
29
„Līgo Dievs ar Pērkoni, / Es ar savi bāleliņi. / Pērkoņam visa zeme, / Man deviņi bāleliņi.” Sloveso
„līgot” je těžko přeložitelné do češtiny, odvozuje se nejpravděpodobněji od naklánění či houpání se a je častou
vsuvkou lidových písní. Krišjāņa Barona Dainu skapis, 32955-1.
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nazývají „základním mýtem”(основной миф). Přestože se na jejich teorii snáší řada ne
neopodstatněné kritiky, dovolili bychom se jí zaobírat. V teorii základního mýtu se protivník
boha bouře, had nebo drak skrývající se u kořenů světového stromu, zmocní skotu a ukryje
jej. Bůh bouře svého nepřítele pronásleduje, ten se ale snaží skrýt pod živými bytostmi,
stromem či kamenem. Bůh bouře tedy ničí kámen i strom, jeho protivník je poražen a skrývá
se ve vodě.30 Při aplikaci na domácí prostředí využívají tito dva vědci svou teorii k vytvoření
opozice mezi slovanskými bohy Perunem a Velesem / Volosem.31 Právě fakt, že by
Veles / Volos měl vykazovat nějaké dračí nebo hadí rysy, je také jedním z bodů kritiky jejich
teorie, neboť ani jméno Velese, ani Volose s drakem či hadem spojené nejsou. Ve svých
analýzách však Toporov počítá s širokou indo-evropskou základnou a z velké části používá
zachovalý materiál baltský, přičemž dává do souvislosti s Velesem pro nás styčnou postavu
Velnse. Tento soud není ojedinělý, ve své práci zabývající se příbuznými Velese zařazuje
do skupiny Velesových ekvivalentů Velnse i Roman Jakobson.32 Velnsovu podobu probereme
až v kapitole 2, nyní můžeme odhalit dvě skutečnosti – na jednu stranu jeho typické vzezření
není dračí ani hadí, na stranu druhou k hadům daleko nemá. Aniž bychom zde měli ambici
teorii základního mýtu podporovat nebo ji vyvracet, např. Velnsova role v syžetu pohádky
Velns nápadníkem koreluje s užovkou.33 Není ovšem vyloučeno, že jde o obecnou náchylnost
baltské mytologie k hadům, jak o tom svědčí popis pruské svatyně v Romove Matěje
Stryjkowského ze sklonku šestnáctého století:
„[...] Na levé straně stál druhý idol na způsob svinutého hada, kterého nazývali
Patrimpos, [...] kterého oslavovali tak, že každý Žmudín, Litevec a Prus doma choval hada
nebo zmiji a krmil ji mlékem.”34
Další potíží, která by při připuštění správnosti teorie základního mýtu ve slovanském
okruhu vyvstávala, by bylo antagonistické postavení Peruna a Velese / Volose. Zprávy
o slovanském panteonu jsou kusé a v případě Velese / Volose dosti omezené. Jedním
z hlavních zdrojů, kde se objevuje spolu s Perunem, jsou smlouvy Kyjevské Rusi s Byzancí.
Zde se na tyto dva bohy přísahá, nenajdeme tu však jejich vzájemně neslučitelné postavení.
Přesto, jak píše Roman Jakobson, je možné postavit je do opozice z hlediska jejich domén –
30

Топоров, В. Н., Иванов, В. В., Иследования в области славянских древностей, „Реконструкция
фрагментов мифа о боге грозы и его противнике”, str. 5.
31
Oba dubletní názvy nejsou zcela totožné, každý z nich se vyskytuje v jiných textech.
32
Jakobson, R., The Slavic God Velesъ and his Indo-European cognates in Contribution to comparative
mythology: studies in linguistic and philology, str. 33–48.
33
Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, Ceturtā daļa. Īstās pasakas, „Velns par precinieku”, varianta 2.
34
Převzato z Téra, M., Perun – bůh hromovládce: sonda do slovanského archaického náboženství, str. 42.
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z hlediska Perunova přívlastku svoimь, „náš bůh”, tedy lidský, a skotьemь, bůh skotu,
zvířecí.35 Přistoupili jsme k významnému Velesovu atributu, Veles totiž představuje boha
stád. Nacházíme tím další pojítko mezi jím a Velnsem, který sám vykazuje mnoho dobytčích
rysů, zejména co se jeho vzhledu týče (podrobněji v následující kapitole).
Toporov s Ivanovem vymezují morfém *Vel- jako společný kořen nejen pro Velese
a Velnse, ale také pro dvě funkce v rámci lotyšských folklorních představ – pro Velnse a pro
duše zemřelých veļi v čele s Veļu māte, Matkou duší zemřelých.36 Dvě rozdílná slova, která
se zformovala ze stejného kořene a nejpozději od šestnáctého století již fungovala
samostatně – velis a velns – proklamuje i lotyšský vědec Haralds Biezais. 37 Ke kořeni, podle
něhož bychom etymologicky spojovali Velese s lotyšskými figurami, tedy nalezneme dva
druhy postav. Ty by, opět podle etymologického hlediska, měly vycházet ze stejného základu.
Otázkou tedy je, nakolik jsou tyto dva druhy postav bytostmi rozdílnými. Jedna
(příp. v plurálu – jedny, neboť spíš než s Veļu māte hodláme pracovat s jejími ovečkami,
dušemi zemřelých veļi) z nich by měla ovládat sféru mrtvých, podsvětí, doménou druhé by
pak měla být stáda skotu. Mezi oběma ale najdeme spojnice, příkladem může být daina:
„Kdo tam hlučně plesal
Na vrcholku hřbitovního kopce?
Naše sestřička plesala,
Pasouc krávy Veļi.” 38

Přesvědčivé důkazy ve vzhledu, podle kterých bychom Velnse nebo Velese mohli
považovat za stvoření hadí povahy, nevidíme. Variantou, o níž by se dalo v tomto ohledu
spekulovat, by mohl být protějšek jedné z Perunových transformací. Perun totiž jako spousta
božstev postupem času přenášel své atributy na mladší hrdiny, kterými se stávali křesťanští
bojovníci či proroci. Nijolė Laurinkienė zasvěcuje transformacím litevského Perkūnase jednu
ze svých prací,39 v níž jako jeho nejčastěji se vyskytující nástupce označuje proroka Eliáše

35

Jakobson, R., The Slavic God Velesъ and his Indo-European cognates in Contribution to comparative
mythology: studies in linguistic and philology, str. 34, 35.
36
V lotyšském folkloru je na několik desítek bytostí nazývaných Matky, které představují určité patronky
či vládkyně jím svěřených oblastí.
37
Převzato z Kokare, E., Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē, str. 192.
38
„Kas tur skaņi gavileja / Kapu kalna galiņâ? / Mūs' māsiņa gavileja, / Veļu govis ganidama.” Krišjāņa
Barona Dainu skapis, 10–0.
39
Výraznou podobnost slovanského Peruna a litevského Perkūnase zde bereme jako axiom, Perkūnase
za nejbližšího příbuzného Perunovi pokládá např. Michal Téra v Téra, M., Perun – bůh hromovládce: sonda
do slovanského archaického náboženství, str. 149–155.
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a svatého Jiřího.40 Právě druhý ze jmenovaných přemáhá bytost hadí povahy, známe jej jako
drakobijce. Za povšimnutí stojí, že den svatého Jiřího probíhá přibližně ve stejnou dobu,
ve kterou přicházejí první jarní hromy. Při popisu polské a ukrajinské varianty pokračování
kosmogonického mýtu jsme zmínili případ Satana spoutaného řetězy, jež se mu ke konci zimy
již skoro podaří přetrhnout a které se s udeřením prvního jarního hromu znovu utáhnou.
S nadcházejícím vegetačním obdobím upadá moc temných sil a v celém pohanském světě se
provádí řada rituálů splňujících dvě funkce – podpoření znovuobrozené plodnosti a očista.
Obě tyto funkce jarní hromy plní. Zajímá nás funkce purifikační, kdy hromobijec metá střely
po svém protivníkovi a vyhání jej takto z očišťovaného území. I čeština zná pranostiku vážící
se k svátku svatého Jiří „na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři”, Jiří je pak tím, kdo ony
hady a štíry hubí. V jiných slovanských kulturách se nejedná o hady a štíry, ale právě o čerty,
čímž se, přestože tím nechceme nijak popřít křesťanský vliv na postavu svatého Jiřího,
dostáváme zpět k Velnsovi. Podle našeho názoru je tedy Velns chtonická bytost příbuzná
slovanskému Velesovi a na základě vzájemných porovnání se dá usuzovat na vlastnosti
jednoho nebo druhého.

40

Laurinkienė, N., Transformations of the Lithuanian God Perkūnas in: Studia mythologica slavica.
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2. Velns v lotyšském folkloru

Jak jsme již zmínili v úvodu, právě folklorní podoba Velnse nás bude zajímat nejvíce.
Nelze samozřejmě abstrahovat od vlivů teologických, kdy křesťanství lidovou představu
o této postavě nejen zasahovalo, ale dost možná ji i značným dílem utvářelo. 41 Nelze oddělit
ani prvky mytické, přesto se zde pokusíme zaměřit na postavení Velnse v lotyšském folkloru
samostatněji, a to prostřednictvím jeho vylíčení v oblasti pohádky, případně místních
etiologických pověstí.
Pokusíme-li se podívat na Velnsův vzhled, narazíme na několik kardinálních
problémů. Ačkoli v rámci pohádky jde o jednu z nejfrekventovanějších postav, jen málokde
nalezneme popis jeho fyzické podoby. V naprosté většině pohádek totiž figuruje jako osoba
náhle se objevivší – nejčastěji z dosud neznámého, do jisté míry obávaného prostředí, kterým
bývá les, vodní hlubina –, přičemž takovýto vstup do děje je společně s dalším typickým
chováním vnímán posluchačem jako dostatečně identifikující. Někdy je vypravěčem postava
označena přímo slovem velns, jindy vysvětlena buď hned, nebo ke konci pohádky, obvykle
prostou formulí „a to byl velns”,42 avšak bez podrobnějšího popisu.
Přesto přese všechno nám pohádky představu o Velnsově vzhledu dávají, i když
značně rozrůzněnou, a tedy už z jeho podoby samotné můžeme usuzovat na mnoho druhů
nebo typů této postavy. Velns se dokáže měnit do lidské či zvířecí podoby, přičemž v lidské
mu často zůstávají animistické znaky. Takto si ku příkladu v pohádce Děvče utíká před
velnsem dívka všimne,43 že její tanečník má ocas. Vyskytují se i jiné atributy dobytčího či
koního charakteru – rohy, kraví nebo koňské nohy, někdy i prvky kozí.

44

Podle lidových

pověr může mít často každou nohu jinou, v takovém případě jedna bývá kohoutí a druhá může
mít dokonce podobu nohy medvědí. 45 Existují zvířata, do nichž se dokáže proměnit celý,

41

Elza Kokare dokonce vyjadřuje hypotézu, podle níž vchází Velns do lotyšské mytologie až později, a to
v souvislosti s křesťanstvím, které se pokouší naroubovat své pojetí posmrtného života na domácí tradici duší
zemřelých (veļi), dlících pod zemí. Teprve od označení veļi by pak měla být tvořena postava Velnse,
odpovídající křesťanskému Satanovi. Kokare, E., Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē,
str. 192–194.
42
„tas bijis velns” např. Šmits, P., Biezais, H., Latviešu tautas teikas un pasakas, 3. sēj., str. 499. Kromě
mnoha jiných různorodých označení se někdy pro Velnse používá jméno Jods, pocházející z litevského „juodas”,
tzn. černý. Vyskytuje se však jen ve zlomku případů, nejčastěji zřejmě v dainách, a to pozdější produkce – jedná
se hlavně o slovní obraty či při podobnosti charakteru s křesťanským ďáblem, opakem bílého Boha.
43
Tamtéž, „Meita bēg no velna”, str. 248, 249.
44
Mitoloģijas enciklopēdija, kap.„Pasaules tautu mitoloģiskās būtnes un priekšstati”, str. 223.
45
Šmits, P., Latviešu tautas ticējumi, str. 1944, pověry 32407, 32409.
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případně k nim má velmi blízko. Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, jedná se
o všemožné plazy či obojživelníky, od ropuchy či ještěrky k hadovi. Ve formě posledního
jmenovaného je dokonce pohádka, odpovídající litevské Egle, královna hadů,46 ve Šmitsově
sbírce vedena jako varianta syžetu Velns nápadníkem,47 přestože se jedná celou dobu
o užovku, která v celém příběhu ve Velnse nepromění. Častěji je však spojitost s hadem
vyjádřena nikoli přímou proměnou Velnse samotného, ale podřízením se mu. V takovémto
vztahu se nachází i všelijaký hmyz, v pohádce o hrdinovi s kobylí matkou Silorádovi hlavní
aktér, rozumějící hmyzí řeči, vyslechne rozhovor dvou much, kdy jedna říká druhé: „[...]Jen
aby náš trojhlavý pán přešel přes most.”48 Ve spojitosti s hmyzem najdeme také velice
zajímavou báji, v níž je to naopak Velnsův protipól Dievs, kdo poroučí komárům a ovádům,
aby si přivlastnil sousedův dobytek. 49
Kromě Velnsovy příbuznosti s různými živočichy se setkáváme ještě se schopností
proměňovat se i do přírodniny neživé, konkrétně do víru. Větrný vír nám evokuje jednu z jeho
typických vlastností, rychlost v přemisťování se. Například v jedné pověsti z kraje Patmuiža
přijdou kazatelé oblast christianizovat, což se Velnsovi samozřejmě nelíbí, narostou mu křídla
a v podobě víru se vydá do Švédska, kde ulomí skálu a vrací se s ní zpět k Daugavě. 50
Rychlost je tu jasně představena časem – přes noc (respektive těsně nedokáže, při zakokrhání
kohouta skálu skoro u cíle upustí). Druhým typem víru je vodní, který symbolizuje
personifikované nebezpečí číhající v hlubinách tohoto živlu, stejně jako se pojí k jednomu
z jeho nejčastějších příbytků.
Ve výčtu forem, jež může Velns přijímat, jsme zmínili rozličné druhy domácího či
chtonického živočišstva, případně s živly související nebezpečné podoby. V pohádkách se
však ještě často setkáváme s poměrně neočekávanou formou mírného, přátelsky vypadajícího
zvířete, kterým je zajíc. Tak pohádka Mladík proměněný v koně začíná nespavostí mladého
muže, kterého to v noci táhne ven, jde tedy s puškou do lesa, kde jej vábí milým hlasem
zajíc.51 Z toho se vyklube proradný Velns, shánící nádeníka.

46

Z českého výboru Kociánová, V., Litevské pohádky, „Egle, královna hadů”.
V kapitole 1 zmíněná pohádka v Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, Ceturtā daļa. Īstās pasakas,
„Velns par precinieku”, varianta 2.
48
Pohádka Kurbads v Latviešu tautas pasakas: izlase, v českém překladu jako Silorád ve výboru Bauga,
A., Hadí prsten. Velns s třemi, šesti, devíti či dvanácti hlavami je typický pro pohádky, kde představuje
strašlivého nepřítele, se kterým se bojuje na život a na smrt.
49
Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, Trīspadsmitā daļa. Teikas I., „Velna un Dieva govis”, varianta 1.
Více o vztahu Dievse a Velnse v kapitole Mytologické aspekty.
50
Latviešu tautas teikas: izcelšanās teikas : izlase. „Velna akmens”, str. 77, 78.
51
Šmits, P., Biezais, H., Latviešu tautas teikas un pasakas, 3. sēj., „Par zirgu pārverstais jauneklis”,
47
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Jedním z vůbec nejčastějších provedení Velnse v pohádkách je jeho realizace coby
bohatě oblečeného, od vesničana se lišícího pána. Ani zde se ve většině případů vypravěč
zdlouhavým popisem nezaobírá, člověk se jednoduše setkává s hrdým či spíše elegantním
pánem.52 Někdy tyto vlastnosti mohou být lehce rozvedeny pro potřeby děje, například
v pohádce Šňupavý tabák potkává sušič v háji hezkého pána s dlouhým nosem, kterého se pak
zbaví přiskřípnutím Velnsova nosu do trhliny ve špalku.53
Vznik této podoby je – ostatně jako kterékoli jiné – spojen s prostředím svého
výskytu, totiž váže se přirozeně na specifickou situaci lotyšského národa ve staletích
minulých. Od dob příchodu německých křižáků tu germánské etnikum představovalo sice
nepočetnou, avšak vládnoucí vrstvu. Původní rytíři a kupci se postupně přetvořili v bohaté
barony a statkáře, zatímco lotyšské obyvatelstvo zůstávalo v pozici poddané, postupem času
stále více utlačované populace.54 Proto se tu označení pán, lotyšsky kungs, automaticky
spojuje s představou Němce. Touto problematikou se zabývá v jednom ze svých článků Josef
Zubatý, kterého postřeh o pravděpodobném vzniku na základě kontaminace vědomostí
historických s názory mytickými se nám zdá logický, 55 avšak jen těžko bychom souhlasili
s tím, že časem v roli čertů vystupují výlučně Němci.56 Zubatý sice uvádí několik příkladů
doslovného pojmenování Němec, totiž vokietukas ve variantě litevské, vācietis v lotyšské,
nicméně co se lotyšských pohádek týče, s přímým názvem vācietis se setkáváme navýsost
zřídka. Ani důkaz v podobě příkladu německého pána, který „jezdil s čtyřspřežím po rybníce,
a když se najezdil jako čert [...] ” se nám nezdá přesvědčivý,57 lotyšská frazeologie si
v přirovnáních obsahující Velnse přímo libuje, a vůbec tím nemusí mít na mysli označení
činitele děje za Velnse samotného, k vyjádření rychlosti pohybu můžeme uvést například běží
jak čert.58

str. 249.

52

„Jdou, jdou – a najednou potkají hrdého pána”, resp. lepnu kungu, Latviešu tautas pasakas: izlase,
„Velns un septiņi brāļi”, str. 142, nebo smalku kungu, Tamtéž, „Velns par kalpu”, str. 267.
53
Velns se nechá ošálit a pokládá trhlinu ve špalku za tabatěrku, ze které si chce šňupnout tabáku,
Gaja, V., Čertovské pohádky, str. 72.
54
K historii již v úvodu zmíněné české publikace: Švec, L., Štoll, P., Macura, V., Dějiny pobaltských
zemí, Dejmek, J. Lotyšsko, stručná historie států.
55
Zubatý, J., Z baltské daemonologie in: Listy filologické, str. 34. Logická se nám zdá i snaha
o psychologické vyrovnání se s lidskými činiteli, kteří obyvatelstvu ztěžovali život, formou trestu ne-li v životě
reálném, tedy alespoň smyšleném. Tak se třeba v jedné daině zpívá: „Tancoval Velns s drábem / na samém
okraji pekla; / Chybí karabáč, letí dráb / na samé pekelné dno.” Krišjāņa Barona Dainu skapis, 31523-0.
56
Tamtéž, str. 35. Zubatý uvádí citát z Fragmenta mythologiae, litevské pohádky a pověsti, nasbírané
1868–1877 ve vsi Oškabalech (v 2. sv. Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft): „Čert vždy se
ukazuje člověku v podobě Němce.”
57
Zubatý, J., Z baltské daemonologie in: Listy filologické, str. 36.
58
skrien kā velns, Straubergs, K., Latviešu buramie vārdi II, str. 644.
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2.1 Typy Velnse podle syžetu a jeho přirozeného prostoru
V předchozí kapitole jsme se pokusili vylíčit různé podoby, ve kterých se Velns
vyskytuje. Tato pestrost forem se může zdát až zmatečnou, uvědomíme-li si, že mimo podoby
tvoří postavu i další vlastnosti, svázané s prostorem, v němž se pohybuje, nebo konáním, jež
je pro ni charakteristické. Ne vždy to bude možné říct s určitostí, avšak existují případy, kdy
se jistá odrůda Velnse pojí s konkrétním typem jednání, konkrétním typem syžetů či
konkrétním typem prostředí. Pokusíme se takovéto případy nalézt při tvorbě typologizační
tabulky.
V Aarneho-Thompsonově klasifikačním pohádkovém indexu je celý oddíl vyčleněn
syžetu o hloupém čertovi, v anglické verzi tale of the stupid ogre, kterému v oblasti Baltů
odpovídá litevská pasaka apie kvailą velnią, v lotyšské pak pasaka par muļķa velnu.59
Skutečnost, že samostatný oddíl zachovávají i baltské katalogy, není náhodná. Právě tento
syžet totiž patří k nejpopulárnějším v rámci pohádek vůbec. Velns se zde ukazuje jako sice
silná, avšak nedůvtipná osoba, již jde s trochou selského rozumu snadno ošálit, někdy se před
ní zachránit, ale častěji se jí prostě zbavit, aniž by nám uškodila. Zároveň pak lze i něco
získat0020– peníze nebo sílu, kterou je možno využít ve svůj prospěch. Syžet o hloupém
čertovi se v lotyšském provedení uplatňuje zejména ve čtyřech hlavních pododdílech,
pokusíme se jej popsat.
Ač existují pohádky, ve kterých hlavnímu hrdinovi hrozí nebezpečí ze strany Velnse
tohoto typu, ve většině případů se nám jeví jako postava až mírumilovného rázu, která by se
ráda zapojila do některé z lidských činností, avšak je někdy až bezdůvodně tvrdě vyháněna či
je jí jinak ubližováno. Tak se ku příkladu Velns snaží pěstovat úrodu společně se sousedem,
ale bývá ošizen, jindy se nadchne pro hraní na nástroje a tančení, když se to však chce od
krejčího a stolaře naučit, tito dva mu ořežou nehty, nebo se mu zalíbí chrápání sušiče, který si
za výuku svého umu účtuje vysokou odměnu; slavně neskončí ani příběh s Velnsem,
oblíbivším si tabák.60 Jsou časté i případy, kdy tento ubohý Velns nevyvíjí žádnou vlastní
aktivitu, aby se k člověku přiblížil, a přesto je na něm, dá-li se to tak říct (domníváme se, že
ano), pácháno bezpráví. Jsou jimi pohádky o chytrém chlapci, který splétá provaz u jezera.
Když Velns z jezera vyleze a ptá se hocha, co že to dělá, bystrý mládenec mu odpoví, že plete
59

The types of the folk-tale: a classification and bibliography: Antti Aarne's Verzeichnis der
Märchentypen / translated and enlarged by Stith Thompson, typ 1000–1093, samostatné vyčlenění zachovává
jak litevský katalog sestaven Bronislavou Kerbelytė (Kerbelytė, B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos
katalogas), tak lotyšský (Arājs, K., Medne, A. Latviešu pasaku tipu rādītājs).
60
Gaja, V., Čertovské pohádky, pohádky „Čert se učí hrát a tančit”, „Šnupavý tabák”, sušič učící čerta
chrápat v pohádce „Kā velns mācījās krākt”.
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provázky, aby vytáhl Velnse i s jeho příbuznými nebo soukmenovci ven, případně aby celé
jezero či močál zatáhl. Velns se vyleká a snaží se z prekérní situace vykoupit, obvykle penězi,
jimiž se marně snaží naplnit jinochovu čapku.
Někdy se na nezdárné naplnění chlapcovy čepice váže nový dějový sled, motivovaný
Velnsovým odmítnutím nosit další peníze. Tím je souboj mezi chytrým mladíkem a hloupým
Velnsem, který však mnohdy může být zcela samostatnou pohádkou. Aarne-Thompsonův
index obsahuje konkrétní pododdíl věnovaný soupeření člověka s čertem,61 v lotyšském
katalogu syžety zaměřené na souboj hocha s Velnsem začínají od čísla 1049 a můžeme
na nich vidět, že v pohádkách s typem hloupého čerta se nikdy nejedná o duel přímý (snad
kromě syžetu 1083, kdy Velns přijme chlapcovu nabídku vyměnit si nástroje a uskutečnit
souboj skrz plot – Velnsem získané vidle se v tomto případě jako účinná zbraň samozřejmě
neprojeví). Jak už z názvu vyplývá, základní charakteristika Velnse tohoto typu je hloupost,
nedůvtipnost, která kompenzuje přírodou danou výhodu síly. Stojí-li tedy proti Velnsovi
fyzicky slabší člověk, nezbyde mu než přenést střet na pole pro něj výhodnější, využít slabiny
svého protivníka a přelstít jej chytrostí. V tomto duchu jsou vedeny všechny možné chlapcovy
výhry, dávající tak vlastně návod, jak hloupější bytost v souboji přemoct. Je to obvykle Velns,
kdo volí způsob závodu a na mladíkovi je, aby rychle něco vymyslel – jedná-li se o běh, vyšle
jinoch pelášícího zajíce s odůvodněním, že jde o mladšího a slabšího bratra, při obíhání jezera
s koněm na zádech na rozdíl od Velnse na koni jede. Poměřování síly může mít podobu „kdo
dohodí kámen dál / výš”, tehdy přijde na řadu vypuštění ptáčka, jenž se již k zemi nevrátí,
když se jedná o sílu v rukou, je zas kámen nahrazen sýrem (a Velns zůstává udiven, že někdo
dokáže z kamene vymáčknout dokonce i vodu), u chroupání kamínků pomůže hrách.
Dokazování síly může být provedeno i archaičtějšími způsoby, kdy je tato vlastnost přičítána
osobě, která toho mnoho sní nebo která dovede mocně zahvízdat – chlapec Velnse přesvědčí,
že se bude jednat o pořádný náraz, zaváže mu tedy radši oči šátkem a praští jej kamenem.
Ne ve všech situacích přistoupí Velns na zápolení v nějaké disciplíně, někdy trvá
na bojovném střetnutí. I zde si hrdina ví rady, buď mu jako soupeře podstrčí medvěda, nebo
svou sílu vyzdvihuje slovně tak, že si Velns svůj záměr raději rozmyslí. 62

61

V angličtině je tento poddodíl nazván „Contest between Man and Ogre”, přičemž jistá korelace mezi
Velnsem a obrem je na místě, o tom později.
62
Opět se může jednat i o vyzdvihování síly příbuzenstva. V pohádce „Chytrý chlapec” jinoch nejdříve
poukazuje na svého mladšího bratra alias rychlonohého zajíce, pak čerta provádí kolem zemědělských náčiní
a vypravuje, že jsou to jen věci denní potřeby jeho otce. Bauga, A. Hadí prsten, str. 37.

17

V příbězích, kde je soupeření jediným dějovým sledem pohádky, bývá Velns tím, kdo
aktivně vyhledává kontakt. Tento prvek pak evokuje větší míru možného ohrožení a je
na místě snaha člověka se potenciálně či reálně nebezpečného návštěvníka zbavit. Syžety
o hloupém čertovi nabízí radu, která se v principu sestává ze zadání nesplnitelného úkolu jako
například přinesení vody v sítu či natáhnutí kučeravé ovčí vlny. Pokud se nebezpečí stává
akutnějším, je potřeba nastalou situaci nějak vydržet a opět může pomoct slovo samotné –
stačí dostatečně umně vyprávět o dlouhotrvající výrobě lnu. Tento námět má jistě mnoho
společného s vyčkáváním do pominutí zlé moci, jejíž síla bývá největší v noci, tedy
do počátku nového dne symbolizovaného zakokrháním kohouta. V lotyšském povědomí hraje
tento motiv ústřední či významnou roli ve velkém množství místních pověstí, kde je Velnsova
škodící činnost tímto způsobem zastavena. Nejčastěji po ní zůstanou jako stopy kameny
na poli, jimiž chtěl Velns přehradit Daugavu a zatopit tak blízkou usedlost, v mírnější variantě
se jednoduše dostat přes řeku.63
Ve většině zmíněných pohádkových syžetů je míra nebezpečí buď mizivá, nebo jen
malá. Jinak tomu je v těch, jež jsou v Aarne-Thompsonově indexu zařazeny do pododdílu
zahrnující službu jinocha u Velnse.64 Zde velice často hrozí hochovi krutý fyzický trest či
přímo smrt. Ač nad Velnsem stále vyhrává svou chytrostí, metody jsou již ostřejšího rázu.
Kromě znatelného posunu charakteru Velnse směrem k obávanému nepříteli se tu oproti
předchozímu, nahlouplému a spíše mírnému typu postava našeho zájmu vyznačuje tou
zajímavostí, že obvykle nežije sama a v pohádce jsou zmiňováni někteří členové její rodiny.
V pohádce Hloupý čert a chytrý čeledín se chlapci nejdříve podaří čerta několikrát
přechytračit, aby nemusel vykonávat pro člověka nesplnitelné služby, 65 když se mu pak ještě
povede přestát čertovy nástrahy a všechny pokusy o usmrcení ve zdraví přežije, čert se vyleká
a hodlá utéct. V tu chvíli se jako pasivní postava objevuje čertova žena, kterou její muž v noci
omylem místo čeledína svrhne do vody. V jiných pohádkách se setkáváme s čertovou matkou.
Zmínky o příbuzenstvu nalezneme i u nejméně agresivního typu Velnse, který vyleze z jezera

63

V pověsti „Jak si Velns stavěl cestu do Sāmsaly” je jeho čin odůvodňován strachem z cestování lodí,
což by v souvislosti se snahou přejít jezero (Sāmsala je ostrov známější pod estonským názvem Saaremaa)
suchou nohou pomocí cesty z kamenů mohlo vést až k domněnce, že se v tomto případě Velns vody bojí.
Přihlédneme-li pak k faktu, že v mnoha pohádkách je voda Velnsovým sídlem, odlišnost jednotlivých typů
Velnse se nám ukazuje v širokém záběru. Latviešu tautas teikas: izcelšanās teikas : izlase., str. 335, 336.
64
„Labor Contract”, The types of the folk-tale: a classification and bibliography: Antti Aarne's
Verzeichnis der Märchentypen / translated and enlarged by Stith Thompson., v Latviešu pasaku tipu rādītājs od
čísla1000.
65
Při čertově úkolu přinést vodu s vědry, která sotva unese prázdná, začne vyrábět rýč, aby vykopal
strouhu od zdroje vody k domu; potřebuje-li se vyhnout práci s příliš těžkou sekerou, připravuje si lana
s odůvodněním, že stáhne celý les, a tak si čert práci raději udělá sám. Gaja, V., Čertovské pohádky, str. 28–30.
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vylekán o osud svůj a svých blízkých, avšak rodinu tohoto vodního druhu nikdy nevidíme ani
nehraje v pohádce žádnou úlohu.
Jmenovali jsme způsoby soupeření či závodění s hlavním hrdinou a syžety popisující
službu u Velnse. Zmínili jsme i případ, kdy je Velns de facto ošizen, když společně
s člověkem pěstuje plodinu, z níž si člověk vždy vybere onu užitečnou část pro sebe. Tyto
pohádkové syžety, nazvané v Aarne-Thompsonově indexu jako spolupráce člověka
s čertem,66 nacházejí svůj původ ve starších pověstech o spolupráci Dievse a Velnse, kde proti
všem křesťanským snahám vystupuje Dievs jako vykořisťující prvek, přivlastňující si
Velnsův majetek. Někdy se jedná čistě o přechytračení jakožto odplatu za Velnsovu snahu
získat víc – Velns řekne Dievsovi, že si z vyrostlé plodiny vezme vršek, a tak Dievs zasadí
brambory, podruhé chce Velns spodek, Dievs tedy zaseje obilí –; jindy je to ale Dievs, kdo
vymyslí dělení na vršek a spodek rostliny. 67 V další pověsti pak Dievs zcela nepokrytě
Velnsovi ukradne dobytek. 68 I v pohádkové rovině se nám pak mnohdy Velns jeví jako
ublížený.
Čtvrtým z pododdílů spadajích do syžetu o hloupém čertovi, které má lotyšský folklor
nejraději, by pak bylo přechytračení v jiných situacích, kdy člověk vyhrává či se zachraňuje
tak, že namluví Velnsovi cosi zkreslujícího skutečnost. Jednou z možností je námět o zlé
ženě. Jedná se zřejmě o křesťanstvím ovlivněný pohled, který dokumentuje lotyšské přísloví
„kam se velns nedostane, tam pošle ženu”. Přitom, jak si můžeme všimnout v dalším
frazeologismu „co nezmůže velns, báby ano”,69 spíše než obraz svěží mladé hospodyňky se
nám vybaví podoba staré zatrpklé báby, bez jakýchkoli zábran škodící svému okolí. V námi
vytvářené tabulce „Typologizace Velnse na základě syžetu a místa výskytu” jsme přiřadili
typu Velnse, který figuruje v takovémto syžetu, výskyt v blízkosti lidských obydlí. Existuje
však pod tento syžet spadající pohádka, v níž se setkáváme se specifickým typem Velnse
žijícího v podzemí. Hubaté a po bohatství dychtící manželce se muž zbaví tvrzením o kupě
peněz na dně jámy. Žena se tam spustí a její hubatost dokonce i čerty vyžene. Muž na provaze
jednoho vytáhne, s jeho pomocí se domůže peněz a když se čert pomyslně oklepe a začnou
mu znovu rašit růžky, muž najme lidi, aby začali dělat veliký rámus. Namluví pak čertovi, že
66

Respektive „Partnership between Man and Ogre”, k možné korelaci Velnse v rámci syžetů později.
Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, Trīspadsmitā daļa. Teikas I., „Dievs ar Velnu dala ražu”, varianta
1, ve variantě 2 a následujících Dievs sice dává Velnsovi na výběr, ale je to on, kdo vymyslí dělení na vrchní
a spodní část, přičemž plodinu seje až po Velnsově volbě.
68
Tamtéž, Trīspadsmitā daļa. Teikas I., „Velna un Dieva govis”, varianta 1. Samozřejmě pak existuje
řada pověstí, kde jsou role obrácené a ukazují nám jako toho správného Dievse.
69
„Kur velns nevar tikt galā, tur viņš aizsūta sievas”, druhé „ko velns nevar, to bābas var”,
Kokare, E.: Latviešu un vācu sākamvārdu paralēles, str. 243.
67
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to se jeho žena vrátila z pekla, čímž ho vystraší natolik, že čert upaluje pryč. Druhou podobou
syžetu, kterému jsme v tabulce dali název „Přelstění čerta jinými způsoby”, je napálení čerta
spjaté se šňupáním tabáku, jak výše dokumentuje pohádka Šňupavý tabák nebo například
Silný tabák, v níž myslivec potká v lese čerta a svou pušku označí za dýmku. Ve chvíli, kdy si
chce čert zakouřit a strčí si ji do úst, hajný stiskne kohoutek.70
Popsali jsme tedy rozsáhlý pohádkově-syžetový okruh o hloupém čertovi, jenž
podléhá poměrně jasné klasifikaci – jedná se o syžety zavedené a pevně ukotvené na základě
mezinárodního Aarne-Thompsonova pohádkového indexu. Toho se pokusíme při tvorbě
tabulky „Typologizace Velnse na základě syžetu a místa výskytu” držet i nadále, avšak do
folkloru patří i jiné žánry, v nichž se Velns vyskytuje. Ne příliš popisným, nicméně
neopomenutelným zdrojem jsou již zmiňované dainy, co se frekvence výskytu námi
sledované postavy týče, bohatou pokladnici představují všelijaké místní etiologické pověsti.
Při následující typologizaci se tedy budeme snažit přihlížet i k nim a na základě dalších,
poměrně odlišných pohádkových námětů popsat a vytvořit jakési kombinované syžetové
druhy, jejichž specifika tkví buď v tom, jakým se nám podle své činnosti Velns zdá, nebo
ve zcela konkrétním námětu, ve kterém vystupuje.
Hledajíce ještě mezi pohádkami, dovolili bychom si označit jeden ze syžetů podle
činnosti Velnsova protivníka, totiž hrdiny pohádky, a to v souladu s českou tradicí označující
odvážného přemožitele nestvůr (obvykle právě čertů) obývajících odlehlé místo jako hrad
nebo mlýn – „Nebojsa”. Ač jsme opustili syžety o hloupém čertovi a dostáváme se k Velnsovi
s výrazně jinými charakterovými vlastnostmi, pohybujeme se ještě stále na půdě pohádkové
a je možno najít ekvivalent v Aarne-Thompsonově katalogu pod syžetem číslo 326, anglicky
nazvaným The Youth Who Wanted to Learn What Fear Is. Do indexu se syžet dostal ze sbírky
bratří Grimmů a s přihlédnutím k německému vlivu na lotyšskou i českou kulturu bychom
mohli objasnit některé podobnosti, které se v obou prostředích vyskytují. V Čertovských
pohádkách jejich sestavovatel a překladatel Vojtěch Gaja použil tohoto známého českého
hrdinu k nazvání jedné z pohádek jako Janek Nebojsa. Ta zcela odpovídá koncepci českého
Nebojsy jakožto jinocha, který nezná strach, a tak se jej vydává hledat. Pro nás je samozřejmě
nejdůležitější podoba a chování jeho nepřátel, se kterými se setkává vždy v noci
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Gaja, V., Čertovské pohádky, první je pohádka „O čertovi a zlé ženě”, o tabáku pak „Šňupavý tabák”
a „Silný tabák”.
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Typologizace Velnse na základě syžetu a místa výskytu
Výskyt, resp.
místo setkání

V lidských
Velns
příbytcích
vyskytující se
(např. i
na místech
hospodách),
(pozicích)
na lidmi
posledního
navštěvova odpočinku
ných
zemřelých prostranstvích
(pole, les)

V zámku /
hradu (jezerní,
podzemní, ale
zejm. obvyklý
zámek / hrad
na povrchu
zemském)

Sladkovodní
Velns

Mořský
Velns

Podzemní
Velns

U čerta ve službě

x

•

••

x

••

x

Spolupráce s
čertem a následné
přelstění ho při
dělení úrody apod.

x

x

x

x

••

x

Soupeření, závody

••

x

x

x

••

x

Přelstění čerta
jinými způsoby
(syžety o pušce, zlé
ženě)

x

x

s

x

••

x

„Nebojsa”

x

x

••

•

•

••

Boj na mostě

x

x

•

x

x

x

„Dej mi, co máš doma nového”

•

••

x

x

x

x

Útěk hrdiny před Velnsem (uniká
nejčastěji za pomoci tří kouzelných
předmětů)

x

•

•

x

x

••

Velns ve své činnosti zastaven
zakokrháním kohouta

x

x

x

•

•

x

Velns jako našeptavač, pokušitel

x

x

x

•

••

x

Velns spravedlivým

x

x

•

x

••

x

Syžet o hloupém čertovi

Syžet, Velnsova
činnost

••
•
S
X

Tato kombinace je typická
Tato kombinace není zcela typická, ale vyskytuje se
Tato kombinace funguje velmi specificky
Tato kombinace se nevyskytuje
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a na strašidelných místech. Nejdříve nocuje u mostu,71 když uslyší kroky a dunění, srší jiskry
a plameny, něco začne bučet, řvát, dupat [...].72 Dovolíme si zde podtrhnout dva prvky.
Prvním jsou jiskry a plameny, které zcela jednoznačně váží se živlem ohně, což tyto noční
návštěvníky nejen jejich invazivní metodou styku s člověkem, ale i bytostním jádrem, odlišuje
od většiny probíraných jednotlivců v syžetech o hloupém čertovi, kteří bývají spojeni naopak
s vodou (konkrétně s jezery). Druhým prvkem ve zmíněném citátu je bučení, jež odkazuje
na Velnsovu podobu, totiž na jeho animistické elementy vážící se k dobytku. To je pak ještě
podpořeno zmínkou o ocase.
Při druhém pokusu o nalezení strachu Janek Nebojsa přespává ve sklepě krčmy, když
ho probudí běsnění a řádění. Dírou do sklepa vleze velký ošklivý kozel, narazí sud a začne pít
med. Janek jej začne bít palicí a kozel lidskou řečí prozradí, že je čert. Jak jsme v předchozí
ukázce mluvili o souvztažnosti s dobytčími atributy, zde se posouváme o kousek dál a vidíme
Velnse v rouše kozlím. Pohádka o Jankovi Nebojsovi je svého druhu unikát naznačeným
střídáním podoby Velnsů. U Jankova třetího nočního dobrodružství se jedná vlastně
o samostatný dějový sled hrdiny přespávajícího po tři noci v zakletém zámku, přičemž každou
z nocí se objeví čerti ještě jiní, než u prvních dvou stanovišť. První dvě noci se setkáváme
s transformovanou podobou boje, v českém folkloru známou z prostředí čerty osídlených
mlýnů, tedy s hraním karet. Teprve při podvádění přijde na řadu Jankova palice, s níž
rozežene nejdříve panáčky velké i malé, tlusté i tenké, poté panáčky s kozlí hlavou, slepičíma
nohama či ocasem.73 Společně s dobrodružstvím třetí noci, kdy se je Jankův protivník popsán
jako despotický tlustý pán, upomínající na slova Josefa Zubatého o transformaci obrazu
Velnse v nenáviděnou vrchnost, se nám ukáže objekt našeho zájmu v této pohádce jakožto
směsice různých vrstev, od starších animistických po mladší lidskou podobu.
Vzhled Velnse v syžetu „Nebojsa” je tedy velice proměnlivý, co však mají jeho jedinci
vždy společného, je způsob jednání. Označili jsme jej jako invazivního, vždy totiž představuje
nějaký kořistnický princip na úkor člověka a vyznačuje se agresivitou, což je i důvodem, proč
z míst, na kterých se vyskytuje, mívají lidé strach (a proč je pak ten, jenž strach nemá, vnímán
jako nebojácný, tedy Nebojsa). V tabulce „Typologizace Velnse na základě syžetu a místa
71

Podle vypracované tabulky „Typologizace Velnse na základě syžetu a místa výskytu” zjistíme, že most
v pohádkách a pověstech plní funkci hranice mezi lidským a jakýmsi vnějším nebezpečím, symbolizovaným
často právě snahou Velnse most překročit (syžet „Boj na mostě”). Přihlédneme-li k přírodním podmínkám
Lotyšska, není divu, že místo bránění průsmyku lotyšský strážce brání průchod přes vodu – nejvyšší hora
dosahuje výšky pouhých 311 m n. m., zatímco na nedostatek jezer si místní krajina, zejména na východě,
stěžovat nemůže.
72
Gaja, V., Čertovské pohádky, str. 64.
73
Tamtéž, str. 66.
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výskytu” přiřazujeme k syžetu „Nebojsa” výskyt buď v podzemí, nebo v nějakém zámku či
hradu, v případě třetí Jankovy zkoušky jde o kombinaci obojího – o čerty zakletý podzemní
zámek.
Vrátíme-li se k myšlence o kořistnickém přístupu tohoto typu Velnse a připojíme-li
poznatek o místě jeho přebývání nápadně podobnému sluji, mohli bychom se dopracovat
k tezi, že v původním jádru tohoto syžetu se skrývá jiná folklorní a mytologická postava, a to
drak. Kdo by neznal několikeré obměny pohádky o princezně unesené drakem, který sužuje
okolí a své bohatství ukrývá v podzemním doupěti?74 Zajímavým propojením draka s čertem
by se nám pak zdál i námět z mytologické sféry, kdy se Velns bojí hromu a schovává se
před ním pod kámen či do stromu.75 V pozdější transformaci totiž Pērkons, vyhánějící na jaře
Velnse metáním svých blesků, dostával podobu svatého Jiřího vítězícího nad drakem, jak
jsme naznačili v kapitole 1. Jinou podobnost s drakem by bylo možno spatřovat ve Velnsovi,
který má několik hlav; jejich počet je vždy násobkem čísla tři. Tak v pohádce Starý voják
nebojsovský typ Martin v prokletém zámku přemůže čerta nejdříve šesti-, pak devítia nakonec dvanáctihlavého.76
Dalším syžetem, který jsme do tabulky zařadili, je „Boj na mostě”. V mnohém je
velice podobný předchozímu „Nebojsovi”, také zde se vyskytuje silný hrdina, se kterým
Velns zápolí a který Velnse vyžene. Tentokrát však ne z již dobytého a osídleného panství –
zdatný jinoch se stává strážcem území, na něž nemá být nepřítel vpuštěn. Již jsme poskytli
náhled na most jakožto rozhraní mezi vlastním, bezpečným vnitřkem, a vnějškem, ze kterého
přichází neznámá, strašidelná síla. Při pohledu do tabulky zjistíme, že se jen těžko určuje
místo, odkud tento typ Velnse přichází. Důležitým atributem je totiž právě jeho příchod;
budeme-li ho hodnotit z hlediska svého vlastního prostoru, můžeme Velnse nynějšího syžetu
považovat za bezkonkurenčně nejvýbojnějšího a také za velice silného protivníka. V pohádce
Silorád je Vojtěchem Gajou dokonce užíváno pojmu obr, což má své opodstatnění
v lotyšském originále milzis. Je však otázkou, nakolik jde v lotyšské pohádce o konkrétní

74

Korelaci draka s čertem zastává například i autor Morfologie pohádky Vladimir Jakovlevič Propp, když
u funkce H3 staví jako protivníka hrdiny bez odlišení draka s čertem „Hrdina a drak (čert) hrají spolu karty”,
str. 51, případně u funkce Rs5 vidí paralelu v dračici a čertovi, str. 54.
75
Např. v pohádce „Velns vojákem” mladík probudí osobu spící u kamene a varuje ji před bouřkou.
Dotyčný, totiž Velns, polekaně vyskočí a mladíkovi se za službu odmění. Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas,
Sestā daļa. Īstās pasakas, „Velns par zaldātu”, varianta 1. Z pohledu moderního, s atmosferickými jevy
seznámeného člověka by se nám zdál logičtějí strach z blesku, v mytologii se však jedná o hrom.
76
Bauga, A., Hadí prsten, str. 47, 48.
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vyjádření, přikláníme se spíše k možnosti abstraktního pojetí, snažícího se zdůraznit Velnsovu
sílu.77
Ještě následující dva syžety pocházejí z oblasti pohádek a je možné hledat jejich fixaci
v pohádkovém katalogu, přestože zasazení bude trochu zmatečné. Ve sborníku Lotyšských
národních pověstí a pohádek se totiž syžet, který nazýváme „Dej mi, co máš doma nového”,
vyskytuje pod dvěma čísly. Prvním z nich je 313, jenž by alespoň svou první částí, kdy je
mladík zaslíben svými rodiči (nejčastěji otcem) Velnsovi, vystihoval naše pojetí více.
Na rozdíl od tohoto sborníku bychom však z čísla 313 vyčlenili jeho druhý díl a vytvořili
z něj samostatný syžet „Útěk hrdiny před Velnsem”, neboť existuje mnoho pohádek, v nichž
je syn přislíben Velnsovi, ale zachrání se jinou cestou než oním specifickým útěkem
– a naopak také existují pohádky, v nichž dominuje útěk a přislíbení dítěte chybí. Druhým
katalogizačním číslem, které by se dalo do tohoto syžetu zahrnout, je 315. I v něm se totiž
jedná o zaslíbení dětí Velnsovi, ačkoli výraznějším motivem, který nám naznačuje
mezinárodní index, je obrat sestry proti bratrovi.78
Jak praví zmiňovaný sborník lotyšských pověstí a pohádek, mladík, případně i se svou
sestrou, může být přislíben „velnsovi či nějakému vodnímu duchovi”.79 Do naší typologizační
tabulky jsme tomuto syžetu přiřkli pouze a jenom typ Velnse sladkovodního či mořského,
neboť se nám při všem našem úsilí nepodařilo najít pohádku, v níž by se vyskytoval typ jiný.
S tímto Velnsem se setkáváme v různých vodních tocích, které není tak jednoduché překročit,
protože nás tento Velns může chytit a něco – v našem případě dítě – požadovat jako výkupné.
Podobný strach z řek či potoků dokumentuje pohádka Vysvobození.80 Zámožnému muži se
konečně narodí syn, běží přes les a po mostě přes řeku pozvat sousedy na oslavu, pod mostem
se však objeví černý chlapík a popadne jej pod krkem. Dá mu na výběr – buď umřít hned,
nebo sem za šestnáct let poslat svého syna. Často místo pobytu tohoto Velnse motivuje druhy
osob, kterým se nešťastné setkání přihodí – ty, kteří mají blízko k vodě, tedy rybáře.
Od vysvobození se ze spárů nadpřirozené bytosti se nezřídkakdy posunujeme k přislíbení
dítěte za nalezení cesty domů (když na moře padne mlha), běžné jsou dokonce syžety, v nichž
77

Silorád z knížky Bauga, A., Hadí prsten, str. 133–139, jejíž lotyšskou předlohou je pohádkaKurbads,
nalezitelná např. v Latviešu tautas pasakas: izlase, str. 207–229. Přestože v tomto případě je výraz milzis chápán
pravděpodobně spíše jako velký čert, korelace mezi obrem a čertem nemusí být zcela neopodstatněná. Jak jsme
uváděli v poznámce č. 61 o anglickém názvu pododdílu syžetu o hloupém čertovi, v jiných kulturních
kontextech se v takovémto pohádkovém námětu vyskytuje právě obr.
78
V angličtině The Treacherous Sister, v lotyštině Neuzticamā māsa, přičemž v lotyšských verzích spolu
sestra s bratrem zpočátku žijí velice přátelsky.
79
Šmits, P., Biezais, H., Latviešu tautas teikas un pasakas, 3. sēj., str. 7.
80
Gaja, V., Čertovské pohádky, str. 96, 98.

24

je osud nebohého novorozence zpečetěn nedostatkem ryb (a Velnsovou pomocí při lovu).
Zde se sluší osvětlit název syžetu a ospravedlnit tak jednání otců, kteří ve většině případů
netuší, že prodávají vlastního syna. Požadavek totiž bývá formulován podobně jako v pohádce
Čertovy hádanky, kdy ke ztracenému rybáři přijede pán v malé loďce a slíbí mu, že jej odveze
na břeh, pokud mu dá, co má doma nového.81 Jak jsme tedy uvedli, Velns tohoto syžetu je
vždy spojen s vodou, nejedná se ale o jezero jako v případě syžetů o hloupém čertovi, nýbrž
o řeky, potoky a zejména moře.82
Druhou část syžetu nacházející se pod číslem 313 jsme nazvali „Útěk hrdiny před
Velnsem”, v anglické verzi The Magic Flight, v lotyšské Kouzelný útěk před velnsem či jinou
nestvůrou.83 Útěk může být spojen s předešlým popisovaným syžetem, ale není to nutností.
Mnohem větší váhu pro nás má podoba útěku samotná. Jak anglický i lotyšský název
napovídá, při útěku zachrání hrdinu kouzla, a to buď v podobě čarodějné pomocnice, nebo
použitím třech kouzelných předmětů, z nichž po odhození vzniknou pronásledujícímu
Velnsovi překážky, například hora, les či jezero. V případě kouzlení pomocnice se oba před
svým pronásledovatelem proměňují v předměty či přírodní objekty, aby zůstali nepoznáni.
V pohádce Nádeníkovy děti je pomocnicí sestra, díky níž jsou oba proměněni nejdříve v sloup
a kámen, podruhé v jezero a vrbu, nakonec sestra odhodí ručník, který se promění v širokou
a prudkou řeku.84 Místem, kde tento Velns přebývá, bývá panství nebo přímo zámek,
do kterého obvykle vede cesta skrz díru v zemi. Vlastnostmi se jedná o postavu fyzicky silnou
a pro smrtelníky strašlivou, čehož logickým vyústěním nenastává boj, ale záchrana v podobě
útěku. Pokud jsme se pokoušeli mluvit o korelacích Velnse k drakovi či obrovi, i zde by se
nabízela možnost jiné nestvůry, o čemž svědčí zmíněný lotyšský název syžetu.
Dostáváme se konečně k syžetům utvořeným na základě některé specifické Velnsovy
činnosti napříč žánry. Námět „Velns ve své činnosti zastaven zakokrháním kohouta” se
vyskytuje v mnoha pohádkách, ale troufneme si tvrdit, že nejtypičtějším se stává v lokálních
pověstech. V Lotyšsku se najde jen velice málo kamenů, o to více však tyto přírodní objekty
lidi fascinovaly a podněcovaly k jejich opředení vyprávěními, v nichž hlavní roli hraje Velns.
Nejčastějším vysvětlením, odkud se kameny v dané oblasti vzaly, je jejich nesení Velnsem
ve snaze přehradit nějaký tok, postavit si přes vodu most či nějakým dalším způsobem uškodit
lidem, které je zmařeno zakokrháním kohouta, po němž Velns zmizí a zanechá kameny tam,
81
82
83
84

Tamtéž , str. 99.
V jednom případě je nebohý otec chycen za vousy při pití z louže.
Maģiskā bēgšana no velna jeb cita briesmoņa.
Bauga, A., Hadí prsten, str. 85.
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kde byl zastaven.85 Velns v těchto pověstech nebývá více popsán, pro soud o jeho
vlastnostech nám poslouží jen fakt o zastavení kohoutím kokrháním. To symbolizuje
rozbřesk, začátek nového dne, můžeme tedy takovýto typ Velnse považovat za stvoření noční.
V tabulce jsme tento syžet kromě výskytu v blízkosti lidských obydlí spojili s dlením
na místech posledního odpočinku, v rakvích či hrobech, což ukazuje na jeho revenantní
charakter. Za pravdu nám dává nástin tohoto tématu v Latviešu mitoloģija a různé pohádky,
v nichž bychom Velnse opravdu byli schopni zaměnit za některou z vrátivších se duší
zemřelých. Z lidových pověr známe hlavně rady, jak velnse a jeho zlé duchy zahnat. Stejně
jak se i v českém povědomí vyskytují představy o nemožnosti zranit například upíra či
vlkodlaka běžnou kulkou, tak v Lotyšsku existuje pověra, podle které lze Velnse postřelit
pouze kulkou zlatou či stříbrnou. 86
Mnohem více spjatý s prostory obývanými lidmi je typ Velnse v syžetu, který jsme
nazvali „Velns jako našeptavač, pokušitel”, což z logiky jeho činnosti, našeptávání
a pokoušení lidí, vyplývá. Negativní konotace, které se k těmto slovům váží, ukazují, že
Velnsovi-pokušiteli jde o svedení člověka z poctivé či v tomto kontextu, který se nám zdá
výrazně ovlivněn křesťanskou morálkou, možno snad říci i bohulibé cesty. Nejčastějším
neduhem, ke kterému Velns-pokušitel svádí, je, jak následující daina dokumentuje, alkohol:
„Kdo nazouvá boty opilci,
Kdo vypřahá koně?
Velns nazouvá boty opilci,
Vlk vypřahá koně.”87
Tato daina je zajímavá i tím, že staví do protikladu ke škodící Velnsově postavě vlka. Hledíce
na šelmu skrze křesťanské prisma, tím víc na vlka, který žere beránky, připadala by nám
takováto skutečnost nelogická. Abychom ji vysvětlili, je nutné vrátit se k upozornění v úvodu
naší práce, že christianizace Lotyšů nebyla nikdy zcela úspěšná a domácí folklorní vlivy
přetrvávaly po dlouhá století. Kořeny opozice vlka vůči Velnsovi je tedy potřeba hledat tam.
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Někdy se místo nesení a položení kamene objevuje Velnsův otisk na něm, když při útěku po kohoutím
zakokrhání na kámen šlápne. Například „Akmeni ar Velna pēdām”, Latviešu tautas teikas: izcelšanās teikas:
izlase, str. 89, 90.
86
Latviešu mitoloģija, str. 223. Z pohádkového materiálu uvedeme motiv 363o požírači mrtvol, zařazený
do sbírky Šmits, P., Biezais, H., Latviešu tautas teikas un pasakas, 4. sēj., str. 8. Z pověr například P. Einhorns
počátkem sedmnáctého století zaznamenal zmiňovanou víru v možnost ochránit se před velnsem a jeho zlými
duchy vyčmouděním či cibulí a česnekem. Šmits, P., Latviešu tautas ticējumi, str. 1943, pověra 32405, o zlaté či
stříbrné kulce pak str. 1945, pověra 32429, 32430, 32431.
87
„Kas dzēraja kājas āva, / Kas nojūdza kumeliņu? / Velns dzēraja kājas āva, / Vilks nojūdza kumeliņu.”
Krišjāņa Barona Dainu skapis, 19984-0.
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Zacitujeme z Lotyšské mytologie: „Dievsovým psem je nazýván vlk”.88 Výmluvnou pověrou,
kterou ve své práci použijeme víckrát, je výčet Velnsových nepřátel: „Velns má prý tři
nepřátele: hrom, vlka a jeřáb. Hrom jej sklátí, vlk rozkouše a jeřabinovým dřevem jej lze
zbít.”89 Ten může být Velnsovým protivníkem i v přímém slova smyslu a pokousat jej. Kromě
k alkoholu Velns-našeptavač ponouká samozřejmě i k dalším, zejména křesťansky
zavrženihodným nepravostem jako je nevěra, vražda nebo sebevražda.
Posledním syžetem naší typologizační tabulky je pozice opačná, příběh či jeho náznak,
v němž Velns vystupuje jako spravedlivý element, obvykle svým trestajícím potenciálem.
Lidé se k němu obracejí s vírou o potrestání zlých, jim ubližujících osob. Těmi mohou být
příslušníci vrchnosti, jejich pohůnci,90 ale i zlá tchýně či hoch, který zneuctí dívku:
„Chlapče, mrštný jazyk máš,
Umíš svádět dívky;
Velns zatáhne tvou dušičku
Na hluboké pekla dno.”91
Tak jako je ve většině dain Velns zmiňován spíše jako slovní obrat, svého druhu zaklínadlo,
tak i v těch, které by spadaly pod námi definovaný syžet „Velns spravedlivým”, se jedná více
o odosobněnou postavu představující určitý princip. Kdybychom se pro něj přesto snažili
nalézt nějaké místo přebývání, bude v dosahu prostor obývaných lidmi.
Prohlédneme-li si tedy Velnse na základě probíraných syžetů, lze konstatovat, že
v lotyšském folkloru figuruje několik jeho rozličných typů. Ty jsou nejúžeji svázány
s prostředím, ve kterých se každý jednotlivý typ vyskytuje. Ačkoli představují lotyšské
folklorní tradice jedny z nejživějších kulturních památek v Evropě, zdá se nám, že pod
jménem Velnse se nashromáždilo množství původně jiných bytostí. V lotyštině sice existuje
slovo, které bychom přeložili jako vodník, totiž ūdensvīrs – doslova „vodní muž”, nicméně
s ním se setkáváme jen zřídka. Přitom tato postava v mnohém odpovídá spíš českému
vodníkovi než čertovi, žije v sladkovodních tocích, respektive jezerech, a běžně se dostává
do kontaktu s lidmi. Velns, který přebývá v moři, vykazuje zas o něco trochu jiné povahové
rysy. Těžko bychom pro něj nacházeli ekvivalent v českém, vnitrozemském prostředí, možná
88

Latviešu mitoloģija, str. 170.
„Velnam esot trīs ienaidnieki: pērkons, vilks un pīlādža koks. Pērkons nosper velnu, vilks saplosot velnu
un ar pīlādža koku varot nosist velnu(...)”, Šmits, P., Latviešu tautas ticējumi, str. 1945, pověra 32428. Ač by se
nám v překladu zdálo logičtější být sklácen spíše bleskem než hromem, zachováváme kvůli spojitosti boha
Pērkonse a slovu pērkons, tedy hrom, originál.
90
Viz. daina z Krišjāņa Barona Dainu skapis 31523-0 uvedená v poznámce č. 55 o potrestaném drábovi.
91
„Puišel, tev ir mendzu mēle, / Tu māk' meitas vilinàt; / Velns vils tavu dvēseliti / Dziļâ elles dubenâ.”,
Krišjāņa Barona Dainu skapis, 12429-1.
89
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bychom však mohli najít připodobnění v ruských pohádkách o mořském carovi – v obojím
případě se totiž jedná o vládce slaných vodních hlubin. Jako další typ jsme vymezili Velnse
podzemního. Od dvou předchozích ho odděluje hned několik bodů. Sice i obydlí pod vodou
by se dalo klasifikovat jako příbytek pod povrchem, v místech člověku neznámých
a tajemných, avšak podzemní Velns odkazuje už na představu o křesťanském pekle, už se
nejedná o setkání s mírně odlehčeným nádechem, střet s ním je nebezpečnější a ukrutnější,
souboj může být vyhrán chytrostí, ale i tímto způsobem se obvykle jedná o cestu bolestivou,
mnohem častěji podstoupenou jako reálný boj o přežití. S vodním živlem jej již žádný atribut
nespojuje, zato blízko má k ohni, jeho příchod bývá prudký a hřmotný, může být doprovázen
duněním a jiskrami. Charakterizuje-li jej nějaká barva, pak se jedná o ohněm spálenou –
černou.92 Typ, který jsme specifikovali výskytem na místech či pozicích posledního
odpočinku zemřelých, odkazuje k etymologické spojitosti s dušemi zemřelých, tzv. veļi.
Existuje dokonce názor, že Velns zpočátku označoval nespokojenou a tím pádem škodící
duši, kterýmžto principem se shoduje s ostatními revenantními bytostmi – upíry, vlkodlaky
apod. Vzhledem k počtu syžetů, ve kterých se vyskytuje, je bezkonkurenčně nejčastějším typ
Velnse pohybující se v blízkosti lidských příbytků či lidmi obývaných prostorů. Tato bytost je
v určitém smyslu lidovější, mystično a tajemno je v ní redukováno, prochází se mezi lidmi
a zajímá se o jejich činnosti. Pokud mívá lidskou podobu, lze ji snadno poznat díky některé
zvířecí části těla – ocasu, kopyta, rohům aj. Cítí-li se hrdina děje ohrožen, nedělá mu problém
tohoto Velnse přelstít, proto jsme jej přiřadili ke všem syžetům o hloupém čertovi. O trochu
vzdálenější by byl v syžetech, kde se chová jako pokušitel nebo naopak spravedlivý soudce,
přesto je lidmi vnímán jako všudypřítomná součást jejich života. Posledním typem Velnse
podle místa výskytu by byl Velns obývající prostory hradu či zakletého zámku. Ten má
mnoho shodných rysů s Velnsem podzemním, o čemž svědčí i častá prokombinovanost
zámku s podzemními prostorami (hrdina se do zámku dostane po prolezení dírou v zemi).
Mnohdy se v ději nevyskytuje jako jedna postava, ale jako celý rej čertů, na které platí hlavně
hrdinovy svaly.

2.2 Předměty a objekty s Velnsem spojené
Po popisu Velnsovy podoby a jeho typologizaci by bylo vhodné doplnit obraz
i předměty, které se k němu váží. Vzhledem k tomu, že je v některých pověstech považován
za tvůrce nebo je vnímán jako jakýsi tvůrčí element doplňující Dievse (připomeňme si báji
92

Jak jsme se zmínili v úvodu, ekvivalentním názvem Velnse je Jods pocházející z litevského „juodas”,
tedy „černý”. Užívá se i lotyšské adjektivum v determinované formě, označující černou barvu – melnais.
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o tvoření světa, v níž Dievsovi nosí hlínu), není divu, že mu je přisuzován vznik některých
věcí. Zpravidla je tato jeho činnost však navázána na Velnsovu funkci našeptavače, takže se
jedná o předměty neodpovídající křesťanské morálce.
Při rozebírání syžetů o hloupém čertovi jsme několikrát narazili na motiv tabáku.
V pohádkách se Velnsovi tabák zalíbí a dožaduje se jeho šňupání, v pověstech se ale setkáme
i se situací, kdy je přímo původcem tabáku. Pod výrazně křesťanským vlivem nám druhá
varianta pověsti Velns dává vzniknout tabáku vypráví o stvoření této rostliny po Velnsově
zvracení, když byl Dievsem shozen na zem za pokoušení Joba, a interpretuje tak i neblahé
následky přílišného užívání této pochutiny. Varianta první nabízí pro Velnse příznivější
způsob vzniku tabákové rostliny. 93 Velnsovi zemřela matka a on, chtěje, aby i jí na hrobu
rostly květiny, zaléval jej vodou z vlastních úst. Také v této variantě pověst nekončí pouze
vznikem rostliny, následuje vysvětlení, proč muži tabák kouří a odplivávají po něm, zatímco
ženy jej šňupou a do očí se jim hrnou slzy – žena, která šla kolem, uronila slzu, že se někdo
tak pěkně stará o hrob své matky; muž spatřil Velnse dělat hlouposti, a tak si odplivnul.
Že kouření či šňupání je vážný problém, dokumentuje přání dívky neprovdat se za chlapce
holdujícího tabáku:
„Nešla bych k chlapci,
Který kouřil tabáček:
Všechnu mzdu vyměnil
Za štiplavý tabák.”94
Co představuje snad ještě palčivější problém dodnes, je alkoholismus. Dívky si tedy
přejí nedostat se nejen ke kuřákovi, ale ani k pijanovi:
„Stokrát říkám svoje díky
Mamince ženicha,
Že mého oráče
Vychovávala dle rozumu:
Ani moc, ani málo,
Do hospody nechodí,
Pálenku nepije,
Tabák nekouří.”95
93

Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, Ceturtā daļa. Īstās pasakas,Velns rada tabaku, varianta 1, 2.
V poznámce Pēterise Šmitse je uznáno, že se jedná o pověsti, k pohádkám jsou zařazeny díky návaznosti na
okolní témata.
94
„ Es neietu pie ta puiša, / Kas pīpeja tabaciņ: / Visas bandas izpīpeja / Sūrajâ tabakâ.” Krišjāņa
Barona Dainu skapis, 9753-0.
95
„Simtu reizes paldies saku / Tautu dēla māmiņai, / Ka ta manu arajiņu / Pēc prātami audzinaja: / Ne tik
lielu, ne tik mazu, / Ne krogâ gājejiņu, / Ne brandvīna dzērejiņu, / Ne tabaka smēķetaju.” Krišjāņa Barona Dainu
skapis, 23160-6.
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I v tomto nešvaru má podle lidových představ prsty Velns. V jedné z předchozích dain jsme
poukázali na jeho ponoukání k pití, ale opět existují pověsti, podle kterých stojí u počátku
alkoholového moku. Například v třetí variantě pověsti Velns učí pálit kořalku se Belzebub
vrací do vyprázdněného pekla.96 Proto z něj vyjde, uvaří vodu s příměsí pekelného ohně,
výsledek prodává lidem a když ti pak křičí a chovají se jako dobytek, peklo se jimi coby
hříšníky zaplní. Ačkoli je tato pověst co se týče pekelné hierarchie poněkud zmatená, neboť
Belzebub je zahnán jiným Velnsem, použitý pojem Belzebub, lotyšsky Belcebūbs, si zasluhuje
pozornost. V již zmíněné druhé variantě pověsti Velns dává vzniknout tabáku zas stojí u zrodu
rostlin, z nichž se tyto dvě metly lidstva vyrábí – jak už bylo popsáno, jedná se o tabákovník,
zároveň s ním ale i o chmel. Že to byl Velns, kdo vynalezl kořalku a naučil lidi kouřit tabák,
říká i jedna z pověr: „Velns prý nalezl kořalku a také člověka naučil kouřit tabák”.97
Když jsme popisovali Velnsův vzhled, v mnohém jsme naráželi na živočišnou říši.
Různé spojitosti se však samozřejmě naleznou i v říši rostlinné. Co je dobré pro svou ochranu
znát, jsou předměty, které nás před ním, chce-li škodit, ochrání. Při líčení jednoho typu
Velnse jsme dospěli k příbuznosti s revenantními bytostmi, přičemž jsme konstatovali,
že nám může pomoci česnek či cibule, jako náboj do střelné zbraně nemáme používat olovo,
ale stříbro, eventuálně zlato. Pokud bychom hledali nějaký dřevěný předmět, vytvářeli
bychom jej ze dřeva jeřábu. Vzhledem k tomu, že chceme Velnsovi ublížit, použijeme
jeřabinovou hůl, kyj, klacek apod. Takovýmto způsobem zachrání v jedné pohádce zloděj duši
mladé dívky, která neobezřetně prohlásila, že pokud se nakonec vdá za jistého mladíka, ať ji
vezme čert. Ten se tedy na jejich svatbu chystá, cestou se střetne se zlodějem koní
a dohodne se s ním na oboustranně výhodné výpomoci. Zlodějovi však přijde mladé nevěsty
líto, v poslední chvíli si vzpomene, co mu Velns říkal o jeřabinové holi, uchopí ji a začne jej
s ní bít, až ho vyžene.98 Při typologizaci Velnse-pokušitele a jeho odehnání vlkem jsme
zmínili pověru, podle níž má Velns tři nepřátele a jedním z nich je jeřáb, protože jedině údery
jeřabinovým dřevem jsou schopny způsobit mu bolest. Jiné pověry doplňují informaci
o varování, že se bití může obrátit proti strůjci samotnému, například pokud by počítal rány
sudé, a proto je třeba počítat jen ty liché. Chceme-li uchránit před Velnsem své obydlí,
pomůže nám zavěsit jeřabinový kolík nad dveře. 99 Podle Janīni Kursīte má jeřabinové dřevo
96

Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, Ceturtā daļa. Īstās pasakas, „Velns māca brantvīnu dedzināt”,
varianta 3.
97
Šmits, P., Latviešu tautas ticējumi, str. 1947, pověra 32449.
98
Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, Ceturtā daļa. Īstās pasakas, „Velna līgava”, varianta 1.
99
Šmits, P., Latviešu tautas ticējumi, str. 1945, 1947, 1948, pověry 32428, 32461, 32462, 32465.
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moc odhánět i všelijaké škodlivé síly Velnsovi podobné, jako je lietuvēns (revenantní bytost,
která v noci škrtí a ubírá sil lidským či dobytčím obětem), čarodějnice a čarodějové, a pomocí
tohoto stromu je možné uchránit se před nevítanými silami jakýchkoli chtonických božstev. 100
Podobnou ochrannou funkci má podle Kārlise Straubergse i líska, což ukazuje na daině:
„Temnou nocí po cestě jdu
Lískový prut v ruce:
Jiné stromy před Velnsem utekly,
Líska se jej nezalekla.”101
Pokud bychom naopak hledali stromy Velnsovi nakloněné, mezi prvními bychom
jmenovali osiku. Podle Janīny Kursīte se tento strom v lotyšských představách nejvíce
ze všech asociuje s umíráním a zřejmě proto se váže pouze a jenom k chtonickým božstvům
jako jsou proměny prototypu velké matky v podobě Māry (nejvyšší zemské ženské božstvo
starající se zejména o skot a pomáhající při porodu, jehož etymologické kořeny se spojují se
smrtí) nebo některých Matek (nižší ženská božstva velkého počtu, kdy každé z nich je
patronkou nějakého – nejčastěji přírodního – objektu), k čarodějnicím, ale také Velnsovi.
Kvůli tomu lidové pověry varují, aby člověk za bouře nestál pod osikou, protože v ní přebývá
Velns – a toho, jak známo, Pērkons pronásleduje.102 Ačkoli co se čarodějnic týče, je možná
tzv. metoda vyhánění čerta ďáblem, totiž jak se v jedné daině zpívá použít pro jejich
upalování právě osikové dřevo, u Velnse jsme takovouto souvislost nenašli.103 Negativní
aureolou opředena bývá také jedle, případně smrk - v lotyštině se tyto dva češtinou
diferenciované stromy nerozlišují, používá se shodného názvu „egle” – nebo borovice.
V různých strašidelných příbězích nacházíme oběšence houpající se na větvi právě výše
jmenovaných dřevin, což Janīna Kursīte spojuje s Velnsovou funkcí našeptavače
k tragickému konání.104 Nahlíženo z hlediska Velnsovy přítomnosti, podobné významy jako
osika nebo smrk a jedle mívají jakékoli dřeviny rostoucí na vlhkých a temných místech.
Při typologizaci jsme probírali, na jakých místech se Velns vyskytuje, kde přebývá
a kde se s ním člověk setkává. Kromě hřmotného příjezdů děsivých Velnsů-oblud,
elegantních příchodů pánů či ulekaných výskoků jezerních Velnsů z vody nalezneme i pozice
100

Kursīte, J., Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā, str. 194.
„Tumšu nakti ceļu gāju / Lazda vaza rociņā: / Citi koki vella bēga, / Lazdiņš vella nebēdāja.”,
Straubergs, K., Latviešu buramie vārdi II, str. 640.
102
Kursīte, J., Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā, str. 193.
103
„Ej čarodějko, čarodějnice, / Zítra tebe upálí, / Včera štípali olšové dříví, / Tři pánovi pracovníci.”, „Ai,
ragana, raganiņa, / Rītu tevi dedzinàs; / Vakar cirta apses malku / Triju kungu darbinieki.”, Krišjāņa Barona
Dainu skapis, 31445-2.
104
Kursīte, J., Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā, str. 186.
101
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sezení na pařezu nebo magický prostor časových a místních zlomů. Myslíme tím z hlediska
prostorového například specifický úkaz křižovatky, z hlediska časového pak půlnoc.
V určitém smyslu nám toto může připomenout třeba českou polednici, objevující se při
přelomu dne, ale půlnoc jakožto nejhlubší vrchol noci je samozřejmě bodem největší moci
většiny duchů a strašidelných bytostí. Pověra o možnosti setkat se s nějakou takovou silou
o půlnoci na křižovatce by se nám asi více hodila k čarodějnicím, v lotyšském prostředí však
existuje i o Velnsovi – „chceš-li se setkat s Velnsem, je třeba postavit se o půlnoci
na rozcestí”. Tuto doplňuje a rozšiřuje část jiné, podle které se Velnsové na zemském povrchu
objevují o půlnoci a v poledne. 105
Z předmětů, které by nám v souvislosti s Velnsem mohli vytanout na mysli, jsme ještě
neuvedli peníze. Jelikož se peníze asociují se špatnými lidskými vlastnostmi a neodpovídají
křesťanské ctnosti chudoby, jsou Velnsovi přisuzovány, takže jsou běžné přívlastky bohatý
jako čert nebo lakomý jako čert.106 Sám mívá tedy peněz dostatek a jak jsme uvedli
v rozebírání syžetů o hloupém čertovi, stačí trocha důvtipu k získání části jeho bohatství –
nejpopulárnějším motivem je zřejmě nápad hocha nechat si dukáty sypat do děravé čepice,
pod kterou si vykopal díru. Musíme být ale pozorní, abychom se nedostali do situace rychle
nabyl, rychle pozbyl. Velns je podle uvedeného přívlastku možná bohatý, ale rozhodně
ne velkorysý a se svým majetkem se loučí jen nerad. Využije pro to zas svých zbraní a může
se stát, že druhý den ráno zjistíme, co vlastně jsme od něj dostali. V pohádce Čertovy peníze
přečkává odvážný mládenec noc v panské sušírně, kde straší čerti. Po jejich příchodu popadne
palice a začne čerty mlátit. Ve zmatku, který nastane, spadne luciferovi klobouk. Když
mladíka prosí, aby mu jej vrátil, řekne si za něj jinoch naplnění klobouku zlaťáky, nechá si
přidat ještě zlaté kladívko. Ráno mu však z peněz zbylo jen uhlí a místo zlatého kladívka
nalezl kus křivého dřeva.107
Co se týče materiálních věcí, které mohou Velnse odehnat, nesoustředili jsme svou
pozornost na předmět, který je nabíledni – kříž. Zde se beze sporu jedná o jasně křesťanský
motiv a kromě frazeologismu utíkat jak čert před křížem108uveďme pohádku, jež nám
připomíná, abychom při jednání s Velnsem byli opatrní za všech okolností a raději zasáhli
105

Šmits, P., Latviešu tautas ticējumi, str. 1945, 1946 pověr 32426 a 32440.
Bagāts kā velns, skops kā velns, v překladu tentokrát volíme slovo „čert”, neboť i v češtině existuje
množství frazeologismů ne sice přímo takovýchto, nicméně podobného ražení, Straubergs, K., Latviešu buramie
vārdi II, str. 644.
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Gaja, V., Čertovské pohádky, str. 69.
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Bēgt kā velns (nelabais) no krusta, Latviešu frazeoloģijas vārdnīca divos sējumos, str. 555. Alternativní
jméno „nelabais” , tedy „nedobrý” v determinované formě, se pro Velnse také běžně užívá.
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dříve křížem, než by se nám stalo něco zlého. Ve čtvrté variantě pohádky Souboj Velnsů muž
rozsoudí dva Velnse, kterým zemřel otec. Menší, který by bez jeho soudu nezdědil ani
nakonec přiřknuté malé jezero, pomůže muži k lepšímu koni a majetku, když však po něm
chce, aby šel ženě oznámit, že nosí v srdci velnse, muž raději ve světnici popadne kříž
a Velnse jím vyžene.109
Dosud jsme probírali předměty více či méně materiální povahy, nesmíme však
zapomenout na důležitý abstraktní objekt, který však v lidových představách dostává někdy až
materiální podobu, případně vede k výrazně materiálním důsledkům. Kolem Velnse se,
ostatně jako kolem většiny nadpřirozených bytostí, utváří víra v magickou moc slova,
respektive ve vyřknutí jeho jména. Víra, že člověk sám si může přivolat dobré či zlé síly, se
zračí v pověře, že kdo často pronáší „aby tě čert...”, tomu sám Velns stojí při pravé ruce,
naopak kdo Boha / Dievse vzpomíná, od toho se Velns drží dál. Vyslovit Velnsovo jméno je
bráno jako hřích, má se místo toho označovat „nečistým duchem” a děti mají být napomínány,
aby Velnse nenazývali jménem, ale říkali mu „zlý” či „černý” pán. Podle některých zdrojů se
také velkému Velnsovi vyslovením jeho jména opotřebovává řetěz, kterým je připoután. 110
Kromě jména může být také zakázáno spatřit jeho pravou podobu. Kārlis Straubergs sice
uvádí, že někdy k jeho odehnání pomáhá znát Velnsovo jméno,111 avšak v obecné rovině
názvu „Velns” je lepší se takového vyslovení vyvarovat. Naopak je vhodné jmenovat Dievse,
jak dokládá příběh jedné pohádky, v níž má Velns společnou cestu se zlodějem koní
a prozradí mu, že pokud nikdo nepronese „Dievsi, pomož!”, vezme si duši právě narozeného
dítěte. Zloděj koní tedy neváhá a když Velns leze komínem, formuli vykřikne, čímž dítě
zachrání.112
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Výrok „velns tev sirdī”, Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, Devītā daļa. Īstās pasakas, „Velnu cīņa”,
varianta 4.
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„Lai velns tev...”, „ļaunais gars”, „ļauns / melns kungs”, Šmits, P., Latviešu tautas ticējumi,
str. 1945–1947, pověry 32421, 32443, 32455, 32457.
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Straubergs, K., Latviešu buramie vārdi II, str. 641.
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„Dievs palīdz!”, Šmits, P., Latviešu pasakas un teikas, Ceturtā daļa. Īstās pasakas, „Velns zog
dvēseles”, varianta 1.
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3. Velns a jeho ekvivalenty v kontextu baltském a slovanském

Naše analýza lotyšské postavy Velns je postavena napříč folklorními žánry, nejvíce
však na žánru pohádkovém. Žádný z útvarů nemůže zůstat staletími nepoznamenán, kromě
vlastního vývoje přejímá a zakomponovává cizí elementy, a o pohádce to platí dvojnásob.
Byly naznačeny vlivy německé, o nichž se můžeme domnívat, že iniciují například část
paralel mezi pohádkami lotyšskými a českými, ale kromě podobností na základě novějšího
působení nám pro pochopení folklorní bytosti může pomoci i ohled na vlivy příbuzenské.
Začneme od těch nejbližších.

3.1 Litevský Velnias
V současnosti jsou jedinými dvěma baltskými národy Lotyši a Litevci. Přestože jejich
historické cesty vedly po mnohá století odlišnými směry, kulturní a jazyková blízkost
přetrvala. Z hlediska folkloru i dnes slaví Litevci podobně jako Lotyši svátky písní, mají
bohatou zásobu dain – pojem, se kterým zde pracujeme, pochází právě z litevštiny – a vřelý
vztah k folkloru dokazuje i postavení vědeckých pracovišť, které se na rozdíl od České
republiky neomezují jen na literaturu, ale tvoří i instituce zkoumající folklor.
U obou národů má tedy folklor významnou roli a díky jejich příbuznosti také mnoho
společných rysů. Nás zajímá ekvivalent probírané lotyšské postavy Velnse. Je jím
etymologicky i podobou velice blízký Velnias. O Velnsovi jsme prohlásili, že se jedná o jednu
z nejčastěji se vyskytujících a nejvíce populárních nadpřirozených bytostí vůbec. Ani litevský
Velnias nemá o místo v litevských pohádkách, pověrách či jiných žánrech nouzi, soudě podle
speciality nacházející se v druhém největším litevském městě Kaunasu, budovy „Velių
muziejus”, tedy „Muzeum Velniasů / čertů”, i o něm by se dalo mluvit jako o velice oblíbené
postavě. Míšení prvků křesťanských s domácí tradicí nastávalo i zde, principiálně ale
ve stejné rovině a lotyšský Velns s litevským Velniasem si v maximální většině případů
odpovídají jak podobou, tak syžety, v nichž se vyskytují.
Podoba litevského Velniase se opět často pojí se zvířecími prvky, zejména pak
koňskými. Vyjma rozpoznání jej podle koňského kopyta je mnoho syžetů odpovídající svou
podstatou probíranému námětu o rychle nabytých, ale také rychle pozbytých penězích (i tyto
v litevských příbězích existují, dovolme si však pozastavit se nad opačným fenoménem
– ve vyprávění o tom, jak žena vyléčila Velnsovu manželku, dostane ona žena za svou službu
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uhlí. Nechce se jí ho nést celou cestu domů, nějaké tedy vyhodí, ráno však zjistí, že se jednalo
o zlato),113 v nichž člověk získá od Velniase příliš snadným způsobem, obvykle výměnou,
nějakou dobře vypadající věc. Ta se ráno změní v část koňského těla, nejčastěji v kus
končetiny jako kopyto nebo třeba hříběcí nohu, ale vyloučeny nejsou ani třeba koňská varlata.
Nádavkem může daný šťastlivec získat i koňský trus.114
Při popisu lotyšského Velnse jsme se kromě konkrétních forem, které přijímá, pokusili
vyjádřit myšlenku oné obrovské rozmanitosti, v níž se vyskytuje. Přestože jsme ji jistě
nevyčerpali, domníváme se, že jsou zvířata, jejichž podobu na sebe nebere. Tato by měla být
spojena s křesťanskými atributy, vážícími se ke Kristovi. Přijde nám proto zvláštní jedno
litevské vyprávění, ve kterém se vyskytuje Velnias v podobě berana, v lotyšském prostředí nic
takového neznáme.115 Jinde však žádný zásadní rozdíl forem lotyšského Velnse
a litevského Velniase nevidíme, Velnias se dokonce může obdobně Velnsovi vyskytnou
jakožto vír – je tomu tak ve vyprávění Vír na ječmenném poli, kde vyvolává hádku mezi
manželi a odpovídá tak vyznačené našeptavačské funkci Velnse. Ani kohoutí či slepičí noha
litevskému Velniasovi nechybí, jak dokazuje příběh o nápadníkovi, kterého dívka pozná až
podle stop v připraveném popelu. I ten nakonec zmizí v podobě vzdušného víru. Na poli
Velnias našeptával k rozmíšce dvou lidí, ale běžněji se snaží o důraznější následky této své
činnosti. O ponoukání k sebevraždě existuje dokonce mnoho příběhů úsměvného ražení, kdy
k ukončení svého života navádějící Velnias dosáhne naprosto opačného účinku, vyleká
potenciální sebevrahy tak, že ti už o oběšení se nikdy ani nezauvažují. 116
Tato práce si neklade za cíl popsat beze zbytku Velnsovi ekvivalenty v jiných
kulturách, dovolíme si tedy zúžit Velniasovo prostředí na místa, na kterých se s ním lidé
setkávají, případně které často sám zmiňuje. Když přichází za lidmi, můžeme sledovat stejně
jako v lotyšských pohádkách popis elegantního pána. Ku příkladu v příběhu s motivem
výměny věcí potkáváme dobře oblečeného pána, který zná hrdinovo jméno.117 Stejně jako
Velnse můžeme i Velniase potkat, když sedí na pařeze v lese, může za lidmi přijít sám ze své
vůle nebo jimi může být přivolán. Výrazně nejčastějším místem, ze kterého přichází a kolem
kterého je nebezpečné v noci procházet, jsou stojaté vody – jezera, jezírka a všelijaké bažiny.
Ve vyprávění o Velniasovi, který po svém rozpoznání rozzuřeně křičí „Pokud jsem velnias,
113

Vėlius, N., Lithuanian mythological tales, str. 65.
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Tamtéž, „The Rock in the Sleigh”, str. 76.
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neodvažuj se přiblížit k mému jezeru!”, vidíme hrozbu přímo vyslovenou, obvykle se ale jedná
spíš o strašidelný zážitek, dokazující nadvládu nadpřirozených bytostí nad přírodními
prostory.118 Lidé jsou v nich zavedeni či přeneseni do míst, ze kterých se, obvykle až ráno,
vyklubou bažiny. Ne vždy ale musí vodou překypující útvary, v nichž některý z Velniasů
přebývá, být místem strašlivých, po lidském neštěstí dychtících stvoření. Tak jako nacházíme
u lotyšského Velnse typy, které ve snaze získat lidskou duši našeptávají k tomu nejhoršímu,
co může člověk udělat, a na druhé straně i případy, kdy naopak spatřujeme ve Velnsovi jakýsi
prvek rovnováhy, tak můžeme toto chování najít i u litevského Velniase. Kromě přenesené
snahy o harmonii v podobě spravedlivého soudce, srovnávajícího pozemky dvou sousedů
na původně vyměřené území, se může jednat o vyrovnanost v doslovnějším slova smyslu.
V jisté etiologické pověsti Velnias poměřuje dvě jezera a nelíbí se mu, že v jednom je více
vody jak v druhém. Rozhodne se tedy rozdíl srovnat a přenáší vodu z většího do menšího.
Zakokrhá však kohout a Velniasovi vypadne naběračka z rukou. Na tom místě se pak vytvoří
menší jezírko.119 Zajímavost této pověsti tkví také v tom, že je zde Velniasovi připisována
schopnost tvorby (či proměny) vodních objektů, zatímco u lotyšského Velnse je jedná pouze
o tvorbu (nebo spíše přemisťování) kamenů.
Právě s kameny je i v litevských, stejně jako lotyšských místních pověstech spjata řada
příběhů o Velniasovi. Velice přesně kopírují lotyšské příběhy, Velnias chce buď zatarasit
řeku, aby zatopil nějakou vesnici, postavit si přes vodní tok či nádrž most, aby vodu mohl
přejít suchou nohou, nebo nějak poškodit kostel. Vždy je ve svém konání neúspěšný, protože
je jeho práce přerušena a on pak zanechá kameny na místě, kde jej zastihlo kokrhání
kohouta.120 Druhou možností je, opět paralelně s pověstmi lotyšskými, stopa zanechaná
na některém z kamenů, nemusí se jednat vždy jen o otisk nohy, ale například i o prohlubeň
po tabáku.121
Dospěli jsme k dalšímu motivu, jež je typický jak pro lotyšského Velnse, tak pro
litevského Velniase. Tabák, kouření či věci s ním spojené se v pohádkách a pověstech
vyskytují velice často. Co se syžetů týče, najdeme i naprosto shodný Silný tabák, ve němž je
Velnias přelstěn chytrým mužem a při snaze zabafat si z jeho dýmky mu je vystřeleno z pušky
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Vėlius, N., Lithuanian mythological tales, „The Infuriated Velnias”, str. 92.
Vėlius, N., Ežeras ant milžino delno: lietuvių liaudies padavimai, „Velnias teisėjas”, str. 52, „Kaip
Velnias matavo ežerus”, str. 51.
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do úst.122 To nám dokumentuje hned několik pozornosti hodných bodů. Jednak Velniasovu
sílu i výdrž, když ani po výstřelu nepovažuje dýmku za nic jiného než nástroj ke kouření,
jednak možnost přelstít Velniase selským rozumem. Jak jsme zmiňovali při typologizaci
lotyšského Velnse, i litevský pohádkový katalog zachovává oddíl syžetů o hloupém čertovi,
litevsky pasaka apie kvailą velnią.
Dalším bodem, jehož podtext bychom mohli najít v pohádce Silný tabák, je
skutečnost, že Velnias je pro lidi vždy otevřenější či skrytější nebezpečí. V tomto příběhu
k muži přijde a slušně, bez náznaku čehosi výhružného se jej ptá, co v lese dělá. Přesto se muž
cítí ohrožen a reaguje z pozice svých možností agresivně. A podle jiných vyprávění mu
musíme dát zapravdu. Ve vyprávění o Mlátiči lnu se Velnias nechá najmout na práci,
hospodáři se ale zdá výkonnost jeho pracovníka podivná a odejde se ženou do domu
pod záminkou připravení večere. Tam se zabarikádují a jejich podezření je pak potvrzeno
neobvyklým mlátičem se slovy, že kdyby tak neučinili, ušlapal by je stejně jako len. Že je
lépe dostatečně včas opustit místo, na němž se Velnias nachází, dokládá i vyprávění
o pokrývači střech. Podle pověry se toto zaměstnání stává velice nebezpečným, když se sundá
střecha kostela. S vyndáním posledního hřebíku si totiž Velnias počká, až pokrývač sleze
na zem, a pak mu zlomí vaz. Protože však Velnias neví, co si člověk myslí, ale jen to, co je
řečeno nahlas, je možné jej obelstít. V podobných případech je dobré nahlas tvrdit, že práce
ještě není dokončena, jak například učinil hrdina tohoto příběhu, prohlašovat, že tam ještě
jeden hřebík zbývá. 123
Velnias se tedy podobně jako Velns dá přechytračit různými způsoby, co se nám však
kromě příběhů o hřebících zdá více akcentované, jsou hádanky, v nichž se dá porazit.
I v lotyšských pohádkách nacházíme motiv záchrany prostřednictvím uhodnutí jím zadaného
hlavolamu,124 v litevském prostředí se ale velmi rád k této lidmi oblíbené činnosti připlete
a přidá svou. Neuhádnutí může znamenat vážné ohrožení, jak sám přiznává, když až po notné
chvíli dítě bezelstně odpoví na otázku správně: „To dítě vás zachránilo. Dobře pro vás”.125
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Vėlius, N., Lithuanian mythological tales, „Strong Tobacco”, str. 92.
Vėlius, N., Lithuanian mythological tales, „The Flax Beater”, str. 96, 97, „The Velnias and the Roofer”,
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124
Např. Gaja, V., Čertovské pohádky, pohádky „Čertovy hádanky”, „Cikán uhádl čertovu hádanku”.
125
„That child saved you. Your gain.” Vėlius, N., Lithuanian mythological tales, „The Velnias' Behind”,
str. 89.
123

37

Vrátíme-li se k pověstem o kamenech popisovaných Bronislavou Kerbelytė, vyzdvihli
bychom rádi její názor o tom, že v nich kdysi mohla účinkovat nějaká jiná nadpřirozená
bytost než Velnias, která byla Velniasem až později nahrazena. Proces unifikace mytických
činitelů dokumentuje na příbězích o litevské bytosti aitvaras či duších vėles,126 pro nás je však
její postřeh důležitý hlavně z hlediska proměn bytostí figurujících ve folkloru, neboť již při
typologizaci lotyšského Velnse jsme si povšimli, že se pole jeho působnosti střetává
s oblastí jiných postav.
Další z figur litevského folkloru, kterou bychom při procesu unifikace mytických
bytostí a v souvislosti s Velniasem měli vzít v úvahu, je kaukas. Gottfried Ostermeyer jej
charakterizuje jako malého podzemního mužíčka, který je synem či služebníkem jiné výrazné
litevské bytosti, Laumė.127 Kaukas se v mnohých vyprávěních vyskytuje v podobě domácího
šotka a může být podobně jako aitvaras, se kterým bývá zaměňován, nositelem bohatství.
Zajímavé pro nás je, že jednou z možností překladu do češtiny by byl stejně jako u Velniase
pojem čert.128
Ačkoli je pro nás setkání s Velniasem vždy menší či větší hrozbou, jsou případy, kdy
se k nám chová dobrotivě. Oplývaje velkou silou, může být cenným pomocníkem při
jakýchkoli hospodářských pracích. Tak v jednom příběhu přijde nezván pomoci s mlácením
úrody a rozpoznán je až po zjištění, že nemá nosní dírky. 129 Právě tato vlastnost činí
z litevského Velniase jednu z nejcharakterističtějších folklorních postav vůbec. Nakolik je
nám známo, tímto atributem se nehonosí žádná jiná bytost. Kvůli blízké příbuznosti jsme se
tento příznak pokoušeli nalézt u lotyšského Velnse, ale nepodařilo se nám to ani v primárních,
ani v sekundárních zdrojích. S největší pravděpodobností se tedy týká pouze litevského
Velniase. Ve zmíněném příběhu nemá žádnou nosní dírku, častou možností je však i Velnias
s jednou nosní dírkou. V příbězích o něm se jedná o rozpoznávací prvek postavený jako
pointa na konec děje, který končí formulí „A tak všichni pochopili, že ten pán byl velniuks”
a jejími obměnami.130
U lotyšského Velnse jsme konstatovali, že magická síla slov a jejich skoro až
zhmotnění nevynechalo v oblasti folkloru ani tuto postavu, narazili jsme na případy, kdy lze
Velnse vyslovením jeho jména přivolat. Na druhou stranu pro nás může být výhodné znát
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jméno konkrétního jedince, abychom se ho zbavili. Obdoba posledního je oblíbeným
námětem řady litevských vyprávění. Možná, že motiv rozpoznání Velniase související
s vyslovením této domněnky, která jej donutí místo opustit, souvisí se starobylými litevskými
příběhy o putování jezer v podobě oblaků, která se na zem snesou při vyslovení jejich jména,
jisté však je, že v litevském prostředí je záchrana před Velniasem pomocí označení jej
výrazně populárnější než v lotyšském.
Jak jsme zmínili, v obou oblastech si jsou námi sledované postavy velice blízké,
kromě jejich vnější podoby existují syžety, které jsou obdobné nebo dokonce stejné.
U lotyšského Velnse jsme například uvedli dvě varianty pohádky o zloději koní, který má
společnou cestu s Velnsem a člověka, jehož duši se Velns chystá získat, zachrání buď
mlácením jeřabinovou holí, nebo vyřknutím formule, která Velnse odežene. Poměrně přesná
obdoba se nachází i ve folkloru litevském, kde je jen místo výroku „Dievsi, pomož!” zlodějem
vykřiknuto „Na vaše zdraví!”, čímž je Velniasovi znemožněno zmocnit se zdraví nevěsty
a ženicha.131 Také zmíněná jeřabinová hůl na Velniase zaručeně platí, ze stromů pak i osika
zastává u Litevců podobnou funkci jako u Lotyšů, rozdíl bychom ale našli například u břízy,
jež se v lotyšských představách pojí pouze s nebeskými božstvy, zatímco v litevských by byla
podobně jako olše spjata s chtonickými bytostmi, zejména pak s čarodějnicemi
a Velniasem.132 I vztah čarodějnice s Velniasem, zřejmě křesťanstvím notně poznamenaný, se
v obou kulturách objevuje, v litevské jsme však našli příběh, kdy je čarodějnice Velniasovou
ženou se vším všudy (potřebuje nakojit jejich dítě, a jelikož nechce pít, využije nejdříve lidské
novorozeně),133 kdežto v lotyšské se čarodějnice dávají dohromady s Velnsem poněkud
vzdáleněji.
Posledním bodem, který bychom v porovnávání Velniase s Velnsem neměli
opomenout, je jejich společný mytologický základ. Více se mu věnujeme v kapitole 1,
avšak i zde je na místě zmínit pohádku dokazující strach Velniase z bouřky, respektive
hromu. Že se Velns či Velnias rád vyskytuje v různých hospodářských staveních, na to už
jsme mnohokrát narazili. V této se říká, že Velniasové hrávali karty v sauně, přičemž se
v hádkách uchylovali k výhružce „Aby do tebe hrom udeřil!”, které se pak další značně
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vylekali a rozlíceného kamaráda zklidňovali. Hospodář jejich strachu využil a imitací zvuku
hromu je ze své sauny vypudil.134
Velnias s Velnsem si jsou tedy opravdovými bratry, kteří by se dali považovat
za paralelu jednoho k druhému. Vycházejí ze stejných kořenů, jejich etymologie se váže
k duším veļi, litevsky vėlės, a z hlediska mytologického oba tvoří dvojici s Dievsem, litevsky
Dievasem, v pověstech ztvárňujících oponenta nebeskému hromu pak s Perkonsem,
Perkūnasem. Objevují se principiálně ve stejné podobě a stejných či podobných syžetech,
hlavním rozdílem je unikátní atribut litevského Velniase – jedna (či žádná) nosní dírka.
Velnias je také častěji zahnán prostřednictvím rozpoznání jeho osoby, což souvisí i s o něco
frekventovanější pointou lakonického vysvětlení, že se jednalo o tuto nadpřirozenou bytost.
Jak Velnsovi, tak Velniasovi bývají v přírodě připisovány kameny, Velnias je ale schopen
tvořit i nové vodní útvary. Obě postavy dominují svou silou i schopností být přelstěny, proto
o nich existuje spousta syžetů označovaných jako syžety o hloupém čertovi.

3.2 Ruský čert, vodník, lesní duch aj.
V předchozí podkapitole jsme bez zaváhání dokázali najít postavu lotyšskému
Velnsovi odpovídající a až na několik drobných odlišností jsme byli schopni konstatovat, že
Velnias může být brán jako Velnsův odpovídající ekvivalent. V okruhu slovanského folkloru
se situace začíná pozvolna komplikovat. Tento stav si vysvětlujeme naznačenou unifikací
mytologických bytostí, díky níž přejímá jedna postava vlastnosti a syžety postavy jiné a
nastávají posuny v pojmenování i oblasti působnosti. Prvním a z hlediska podobnosti
s Velnsem nejdůležitějším stvořením vyskytujícím se v ruském folkloru bude čert, rusky
чёрт. Etymologicky se jedná o název beze sporu blízký českému čertovi, který je užíván
Vojtěchem Gajou při překladech lotyšských pohádek do češtiny. Také svým vzezřením bude
českému čertovi podobný, hlavně se ale v mnohém shoduje s jednou z nejobvyklejších podob
Velnse – identifikovat jej můžeme podle rohů, kopyt a ocasu a zůstává i zřídka nalezitelná,
avšak možná podoba víru. Jeho animistické prvky dobytčího charakteru vedou k domněnce,
že ruský čert je jistou degradovanou podobou skotího boha Velesa / Volosa, jehož podobnost
s Velnsem jsme se pokusili demonstrovat v kapitole 1.
Oproti lotyšskému pojmu Velns je však чёрт více upřesněn, stejně jako v češtině jsou
odlišeny pojmy čert a ďábel (дьявол). Opět se však jako u Velnse jedná o postavu
v lidových vyprávěních nesmírně populární a zmíněná unifikace folklorních bytostí bude
134

Tamtéž, „Daunolius' Cap”, str. 88.

40

platit v rámci ruského prostředí i pro něj, rozumějme v jeho prospěch. Jak je napsáno v knize
Erny Vasiljevny Pomerancevy: „ čert je obecný název pro všechnu zlou sílu, která se často
sjednocuje pod pojmem нечисть”.135 To je také důvodem, proč v této podkapitole hodláme
upozornit i na další bytosti spadající pod pojem нечисть, neboť – a to přestože se v ruské
tradici tyto bytosti uchovaly – dnes se slovo чёрт užívá i v syžetech, které s velkou
pravděpodobností dříve patřily některé jiné nadpřirozené postavě.
Pomeranceva dále vyjadřuje názor, jenž by mohl být impulzem k podobné
typologizaci, o kterou jsme se pokusili u Velnse. I autorkou uvedená skutečnost totiž vychází
ze dvou protiřečících si charakteristik, kde na jedné straně stojí vychytralý pokušitel, snažící
se všemi způsoby získat lidskou duši, a na straně druhé nedůvtipná postava, jež se nechá jen
trochu bystrým hrdinou ošálit. Těmto dvěma pólům Pomeranceva přiřazuje i žánrové
rozřazení, první se vyskytuje v legendách, pověstech, podobenstvích, fabulátech
a memorátech, zatímco druhý dominuje v pohádkách a anekdotách.136
Už tento postřeh dává tušit, že чёрт od Velnse mít daleko nebude. Typická situace
syžetu o hloupém čertovi v lotyšském podání, kdy se chlapec s čertem setká na břehu jezera
a povede se mu chytrostí domoci kupy peněz nebo kdy se čert potká s člověkem, jenž se
představí jménem „Já sám” a podaří se mu tím uniknout čertovým druhům, je oblíbeným
námětem i v prostředí ruském. Budeme-li se ptát, kde přebývá, odpověď nebude jednoduchá.
Zde už se nám totiž promítá míšení více nadpřirozených bytostí, takže dle různých zpráv se
vyskytuje v bažinách, vodách, lesích, ale i ve staveních, například v mlýnech či saunách.
Z hlediska české kultury se nám může zdát pochopitelným obydlím podzemí, tedy peklo. Do
něj se člověk může dostat dokonce i propadnutím skrz zemi, jak se vypráví
v pohádce o houslistovi, který se tam takto omylem ocitl a pak byl nucen čertům hrát.
Vysvobodil se až lstí, když po hledání přetrhaných strun zůstal na zemi do kohoutího
zakokrhání.137
Pohádka o houslistovi v pekle nabízí několik pozornosti hodných prvků. Prvním je
nazývání čertů, které se pohybuje mezi již zmíněným obecným názvem нечисть, druhým pak
specifické ненаши, zdůrazňující oddělení světa na zemi a pod zemí. Druhým elementem,
na který bychom chtěli upozornit, je zakokrhání kohouta s funkcí zrušení moci zlé síly, což je
další shodou mezi baltskými Velnsem, Velniasem a ruským čertem. Konečně třetím prvkem
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je motiv muzikanta ve společnosti nadpřirozených bytostí, jimž se jeho hudba líbí a nechtějí
ho (alespoň po nějakou dobu) ze své moci pustit. Podobnou situaci vidíme v litevské pohádce
o muzikantovi, kterého si Velniasové přivezou na svůj ples, aby jim hrál. I lotyšský Velns má
v oblibě hudbu, v podkapitole o jeho typologizaci jsme se dostali k pohádce, ve které se
dokonce sám chce naučit na hudební nástroj hrát. Ruský folklor nabízí ještě jinou postavu, jež
vystupuje v roli vládce určitého místa a chce si ve své říši udržet hudebníka.
V bylinách novgorodského cyklu se nachází jedna o vynikajícím hráči na gusle Sadkovi, který
ke svému útěku z podmořského carství potřebuje pomocnici. Mořský car podobně drží
i

hrdinu pohádky Mořský

car a Vasilisa Přemoudrá.138

Ta

se svým

milým

z vodního království uniká za pomoci tří kouzelných věcí, jež za sebou hází podle
pohádkového syžetu označeného podle Aarne-Thompsonova klasifikačního systému jako
The Magic Flight. Domníváme se tedy, že i mořský car je jedním z možných Velnsových
ekvivalentů. Kromě námětu, jenž odpovídá námi vymezenému syžetu útěku hrdiny před
Velnsem, lze najít shodu ještě v dalším, definovaným jako „Dej mi, co máš doma nového”.
V pohádce je totiž mladík mořskému carovi přislíben, když se snaží otec vyprostit z jeho
sevření. Jinou bytostí, která by se dala na základě syžetu k Velnsovi přirovnat, by byla
Baba Jaga. Rozdílnost pohlaví i její další atributy jsou samozřejmě výrazně odlišnější,
nicméně v pohádce o Alence ji sledujeme ve stejné roli, jakou zastupuje Velns syžetu „Útěk
hrdiny před Velnsem”, když před Babou Jagou prchající Alenka odhazuje kouzelný hřebínek
a ručník, měnící se v les a řeku. 139
Vrátíme-li se k postavám, které by Velnsovy odpovídaly díky unifikaci směřující pod
pojem čert, najdeme množství bytůstek s funkcí pánů určitých prostředí. V lese se můžeme
potkat s lesním duchem jménem леший. Jako reálné nebezpečí jej prezentuje pohádka s jeho
jménem, v níž леший unese popovu dceru, zachráněnou ze zlé moci až myslivcem.
Za povšimnutí stojí výrok této postavy: „proto jsem bílý, že jsem čertův děd!”.140 Také
frazeologismus Ну тебе к лешему!, česky Jdi k čertu!, principiálně si podobný
např. s Чёрт возми!, tedy Aby to čert vzal!, ukazuje skrze jazykové chápání na blízkost
лешего k čertovi.141 Mnoho společného s ním má českému prostředí dobře známá postava
vodníka, rusky водяной. Jistým jeho druhem by snad mohl být probraný mořský car, jinak se
ale jedná o pána sladkovodních hlubin, který, chráně si svou říši, může být člověku také
138
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nebezpečný.142 Jedním z posledních, podstatně méně lidem nepřátelských bytostí, jež se
pohybuje v prostorách spojených s hospodářstvím, by byla postavička, kterou bychom snad
mohli nazvat domácím skřítkem nebo hospodaříčkem, rusky домовой. U něj se již
animistické prvky projevují jen v možnostech proměňovat se do menších zvířat vyskytujících
se v blízkosti domu a spíše než nebezpečí pro lidi představuje jakéhosi ochránce v podobě
malého mužíčka, starajícího se o řádný chod hospodářství. Takovouto funkci u Velnse
neznáme, a tak bychom tyto dvě postavy spojili jen na základě obývání daných prostor – stájí,
saun, sušíren apod.

3.3 Český čert a vodník
Dospěli jsme v našem komparativním náhledu k prostředí českému. To je geneticky
lotyšskému folkloru nejvzdálenější, přesto však můžeme mezi oběma kulturami nalézt
významná pojítka. Jednak jde o jistou balto-slovanskou blízkost, jednak bylo jak lotyšské, tak
české prostředí spoluutvářeno německým vlivem. V oblasti českých pohádek je však výrazně
těžší hledat tradičnější motivy, neboť na rozdíl od folklorů pobaltských i ruského u nás již
fungování klasické lidové slovesné tvorby představuje jen nepatrný kulturní zlomek. Zmínili
jsme, že vývoj míšení látek probíhá nejvíce v žánru pohádkovém. Důraznějším činitelem,
který komplikuje označit některé látky za domácí ústní tradici, je proces refolklorizace
literárních námětů. Václav Tille v předmluvě k Soupisu českých pohádek avizuje, že během
svého sběru nabyl přesvědčení, podle kterého jsou látky ústního podání původu knižního,
čímž ztratil víru ve zvláštní pohádkový svět vytvořený lidem. Proto upustil od srovnání
českých povídek podle Antti Aarneho soupisu.143 Tento pohled je podle Karla Horálka příliš
fatalistický, vedle látek knižního původu existují v českém lidovém podání také látky, které
sem pronikly cestou ústní, přiznává však, že i v tomto případě se z velké míry jedná
o materiály mezinárodní.144
Postavu, která byla vybrána jako ekvivalent lotyšského Velnse, máme vyznačenou již
překlady Vojtěcha Gaji a je jí čert.145 Pokusíme-li se popsat čertovo vzezření, opět najdeme
mnoho společných rysů. Ačkoli jsme v předchozím odstavci upozornili na menší roli folkloru
v české kultuře, čert si dodnes zachoval u českého publika velkou oblibu. Vždyť dokonce
jeden z mála i ve městech udržovaných zvyků je svátek svatého Mikuláše, zahrnující chození
142
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anděla, Mikuláše a čerta po domácnostech. Odtud si čerta představujeme jako rohatou, řetězy
chřestící a kožichem oděnou obludu. Právě rohy, kopyto, ocas a černá barva je zřejmě to
první, co si pod pojmem čertovy podoby vybavíme. 146 Na druhou stranu postrádáme některé
další možné atributy lotyšského Velnse, například v představách o českém čertovi nenajdeme
kohoutí nohu. Odejdeme-li od animistických prvků, dobře víme, že čert je schopen přicházet
v lidské podobě, která by se zřejmě v mnohém shodovala s definicí panského vzhledu, o němž
jsme mluvili u Velnse, přestože v českém kontextu je znatelný posun k podobě myslivce, příp.
zeleně oblečeného mládence.
Co se týče syžetů, budeme možná překvapeni, kolik je možno nalézt shod.
Pochopitelná je čertova funkce v roli našeptavače či pokušitele, přičemž u českého čerta se
vyskytuje v souvislosti s větším křesťanským vlivem nejčastěji pokušitel v podobě krásné
ženy. I český čert se dá přemoci lstí a jistým způsobem u něj můžeme nalézt podobnost
s litevským Velniasem prostřednictvím hádanek (které má v oblibě i Velns, ale v souvislosti
s Velniasem jsme mluvili o potěšení z přichomítnutí se k hádankové hře a vůbec o běžnějším
využití tohoto motivu). Tak jako v případě Velniase se totiž člověk může uhodnutím
zachránit. Zajímavostí jsou hádání čísel, respektive čeho kolik je. I v lotyšské pohádce
Čertovy hádanky nacházíme podobný, ačkoli trochu zašmodrchaný motiv. V české invariantě
vyjmenovává sedlákův zachránce, že jedno je kolečko na táčkách, dvě – kolečka u pluhu [...]
až se dostane k božímu číslu sedm, u kterého prohlásí: „Sedm – a sedm hromů aby do tebe
udeřilo!”, což se také stane, z čerta zůstane jen smůla a potřebný úpis sedlákovy duše. 147 Také
v lotyšské pohádce je Velns odehnán, a to „stařečkem”, který uhodl všechna čísla, až
u osmičky zvolal, že na té se nedohodli a vyběhl na Velnse s pohrabáčem. V české invariantě
se zachránce v podobě dráteníka nakonec představí jako anděl poslaný Bohem, stařeček
v lotyšské pohádce sice není popisován jako bílý, nicméně není vyloučeno, že by se mohlo
jednat o Dievse samotného, jenž se takto často po světě prochází a lidem pomáhá. Dovolíme
si zde zdůraznit motiv hromu, jenž do čerta udeří, neboť to by mohlo ukazovat na mnohem
hlubší mytologické kořeny popisované v kapitole 1 a zároveň tak naznačit další spojitost mezi
Velnsem a českým čertem.
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Zdeněk Vyhlídal v knize Klasická pohádka a skutečnost uvádí, že na takovéto podobě mají podíl
i kazatelé na vesnicích, kteří vůči lidem volili názorné přesvědčovací prostředky. Např. Antonín Koniáš, žijící
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147
Tille, V., Soupis českých pohádek, „Hádanky”, Peck č. 35, str. 180.

44

Kromě hádanek se může jednat i o různé sázky. Zajímavé je vyprávění o stráni, kterou
čert přislíbí zúrodnit, přičemž tuto domluvu uzavře s místní babou. Najdeme v něm totiž
motiv chytrého dělení úrody, který jsme dokumentovali buď u dvojice Velns – Dievs, nebo
Velns – chytrý hospodář. Opačnou roli, totiž na straně čerta, hraje baba v příběhu Zlá baba
nad čerta.148 Vidíme v něm námět zmíněného čertova / Velnsova našeptavačství s jeho
snahou rozdmýchat spor a zároveň doklad lotyšského motivu, že zlá žena dokáže být mnohem
silnější, než čert / Velns (nicméně tady je baba na straně čerta, nemůžeme ji tedy zařadit pod
syžet přelstění Velnse).
Co by však odpovídalo některému ze syžetů naší typologizační tabulky, by byl námět
označený „Dej mi, co máš doma nového” spojený se soupeřením, které jsme rozebírali
u syžetů o hloupém čertovi. Muž uvázne s nákladem a kleje, když k němu přijde mládeneček,
že mu pomůže, pokud mu dá, o čem doma neví. Jedná se samozřejmě o syna. Když si pro něj
čert za rok přijde, nehodlá se mužova žena svého synka jen tak vzdát a pomáhá svému muži
čerta přemoci v soupeření. Nejdříve čertovi namluví, že jejím synkem je zajíc, kterého se
čertovi nepodaří dohonit. Přijde si tedy pro svou kořist následující den, kdy s mužem závodí
v hodu, muž vypustí vrabce, kterého mu žena chytila. Následně žena namluví čertovi, jaké má
její muž ostré drápy, takže čert vzdá souboj ve škrábání. Poslední disciplínou má být
poměřování koně, jehož zastoupí mohutná selka, a tak se její syn do rukou čerta nedostane. 149
V první řadě si můžeme povšimnout popsání čerta jako mládenečka, odpovídající konceptu
myslivce nebo zeleného mládence. Požadavek, aby muž čertovi dal, o čem doma neví, je
v souladu s lotyšským syžetem, pouze podnět je trochu v rozporu – v lotyšských variantách se
jedná o uniknutí ze spárů Velnse, jen místy o nalezení cesty domů či získání materiálního
dostatku. U jednotlivých částí zápasu se pak setkáváme s prvky známými i při závodech
s Velnsem – pelášící zajíc, ptáček coby vyhozený a nevrátivší se kámen, nakonec i žena
v podobě podivuhodného zvířete se v lotyšských pohádkách vyskytuje.
Už při definování syžetu „Nebojsa” jsme de facto využili českého námětu, není tedy
potřeba tuto shodu blíže osvětlovat. Snad by jen nebylo marné podívat se na čertovo vzezření
v jednom vyprávění pod tento syžet spadající. V Čertově mlýně se totiž nachází čert, jenž není
rohatý ani ocasatý, nýbrž je ustrojen podle španělskozemanské módy s kordíčkem.
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Dvořák, K., Nejstarší české pohádky, „Zlá baba nad čerta”, str. 240, 241.
Tille, V., Soupis českých pohádek, „Rozličné motivy”, Kubín č. 16, str. 191, 192.
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Na vojákovu otázku, proč tomu tak je, odpovídá, že se čerti museli přizpůsobit, protože se jich
lidé báli.150 I s takto netradičním zjevem čerta je tedy možné se potkat.
Ze společných motivů bychom mohli ještě jmenovat nenávist čerta / Velnse ke svému
obrazu, jenž ho zpodobňuje ohyzdně, případně na něj lidé plijí. Co je naopak akcentováno jen
u českého čerta, je úmluva, resp. úpis o lidskou duši. Jednání na základě co je psáno, to je
dáno v lotyšském prostředí nenacházíme, ani důraz na vlastní krev, kterou je úmluva
podepisována. V čem se ale určitě český čert neshoduje s některými typy lotyšského Velnse,
je vodní prostředí. Český čert je vždy spojen jen se živlem ohně, neznáme případ, kdy by
voda byla jeho silnou stránkou, natož aby se stala jeho obydlím. Český folklor totiž zná
a aktivně využívá pro toto spojení jinou bytost – vodníka.
Vodník má s čertem mnoho společného, také se jedná o bytost spíše nebezpečnou. I on
se žene za lidskými dušemi, které mohou být vysvobozeny (pokud vyletí z jeho hrnečků), i on
vykazuje animistické prvky, a to nejen co se týče živočichů vodních – řada pohádek mu
přisuzuje možnost proměnit se v koně. Zajímavostí, ve které bychom mohli nalézt paralelu
s lotyšským Velnsem, je jeho zřídka se vyskytující, přesto možná schopnost přijmout podobu
vodního víru. Z lidských usedlostí má vodník blízko k mlýnům, ačkoli z opačné strany než
čert – jedná-li se totiž o mlýn fungující, pak se u něj může vyskytovat vodník, pokud je mlýn
již opuštěný, obývají jej čerti. Pro obojí lze, i když v menší míře, najít obdobu v lotyšských
pohádkách, které takovou bytost unifikují pod názvem Velns. Je tedy nakonec otázkou, zda-li
by se do češtiny měl Velns ve všech případech překládat slovem čert. Z výše probírané
postavy českého čerta v souvztažnosti s lotyšským Velnsem bychom došli k závěru
o očividné podobnosti obou postav a vyjádřili tak souhlas s volbou Vojtěcha Gaji překládat
Velnse jako čerta, zároveň bychom však upozornili na možnost užít v některých případech
druhé populární české bytosti, a to vodníka.
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Tamtéž, „Čertův mlýn”, str. 194. Zároveň v tomto příběhu vidíme, že takto pozměněný čert nemusí
nutně obývat jen v hrad, ale také mlýn.
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4. Nástin fungování Velnse v literatuře

Ačkoli se naše práce zabývá, jak už její název napovídá, funkcí Velnse v lotyšském
folkloru, rádi bychom zdůraznili Velnsovu aktivní účast na tvorbě zázemí celého kulturního
prostoru. Demonstrací by nám měla být letmá ukázka několika literárních děl, jejichž autoři si
Velnse zvolili za jednu z hlavních a pro děj zásadních postav.
Zhruba od druhé poloviny devatenáctého století probíhalo v Lotyšsku národní
obrození a v duchu herderovského romantismu část přílišných horlivců nekriticky zacházela
s domácím folklorním dědictvím. Mezi takové horlivce patři i Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš,151
z jehož pera pochází umělý epos o pouhých patnácti stranách s názvem Dievs a Velns.152
Lautenbahs do díla poměrně zdatně komponuje rytmické prvky dain, deminutiva, pokouší se
o aliteraci a někdy zařadí do svého textu dokonce část lidové písně samotné.153 Postavami
jsou personifikovaná nebeská tělesa, jak je známe z mytologických dain, a Dievs s Velnsem,
kteří i pro nebeské účinkující představují jakési vyšší principy, jednou spolu koexistující,
jindy naopak (kvůli Velnsovi) proti sobě postavené.
Chronologicky dalším z děl, v němž hlavní postavu, respektive postavy, představují
Velnsové, je knížka pro děti snad nejvýznamnějšího autora lotyšského realismu Rūdolfse
Blaumanise Velniņi.154 Již podle názvu, který je deminutivem, je možno soudit na zastoupení
naprosto jiné sféry, oproti mytologicky vyhlížejícímu Velnsovi v eposu se jedná o dvě malé
roztomilé postavičky, které bychom v češtině nazvali zřejmě „Čertíky”. Knížka je, jak už bylo
řečeno, určena dětem, a jako umělá pohádka o dvou do lidského světa zatoulaných
nezbedných čertících, prožívajících rozličná dobrodružství, si zachovala oblibu dodnes.
Ačkoli v pohádkách Kārlise Skalbeho Velns nehraje zdaleka tak významnou roli,
jakou jsme si definovali pro výběr ukázkových děl, řadíme jej do našeho přehledu.155
Zmiňujeme toto literární zpracovaní Velnse pro jeho odlišnost, neboť přestože Skalbeho
pohádky také patří k umělým, tak literárně osobité zpracování, jaké nacházíme
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Pseudonym „Jūsmiņš” by se dal přeložit přibližně jako „Nadšeneček”.
Resp. „kus národního eposu”, jak má dílo ve svém podnázvu, Lautenbahs-Jūsmiņš, J., Dievs un Velns:
Latviešu tautas epos gabals.
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a litevských in: Věštník královské české společnosti nauk.
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Viz heslo „Blaumanis” v publikaci Štoll, P., Slabihoudová, N., Vlčková, A., Slovník pobaltských
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v Blaumanisově díle Velniņi, nenalezneme. V žádném případě bychom tím nechtěli naznačit
nedostatečnou originalitu Skalbeho pohádek, naopak je považujeme za neopakovatelný skvost
lotyšské literatury a jedny z nejkrásnějších a nejosobitějších evropských pohádek vůbec,
naším cílem je ukázat, že i umělé lotyšské pohádky mohou představovat Velnse v bližším
vztahu k jeho folklornímu pojetí. V pohádce Zázračný groš má červený čertík spojitost s
vodou a je neblahým našeptavačem, Kočičí mlýn zas vypráví o bohatém čertovi, žijícím
v podzemí starého zámku, od kterého si kočička půjčuje peníze a když nemá na splacení, čert
se i se svými pohůnky v mlýně usadí.156
Posledním dílem, na němž bychom chtěli dokumentovat zájem lotyšské literatury
o Velnse i velký rozsah různorodosti zpracování, je román Nový hospodář a čert spisovatele
Jānise Jaunsudrabiņše.157 Velns zde představuje protiklad ke vznikajícímu, dynamicky se
rozvíjejícímu novému domovu hospodářem se stávajícího Krastse, který však ve svém
entusiasmu zasahuje do staletími neměnného rázu krajiny, v níž Velns žije. V knize
s impresionisticky pozvolným tempem osciluje chápání, co je správné a co nesprávné, a stejně
jako ve folkorním, od křesťanských vlivů oproštěném pojetí vztahu Dievs – Velns se mění
náhled na Velnsův a Krastsův přístup. Jaunsudrabiņš sahá hluboko do tradičních představ,
jeho Velns žije v jezeře, prochází se nepozorován v lese, rozkazuje chtonickému živočišstvu,
ponouká a staví Krastiņšovi do cesty čarodějně vyhlížející ženu Mangu, ale to vše ve snaze
o vlastní přežití, o přežití starých principů a ve snaze o nenarušovanou přírodu. Z drobností,
které ve svém románě využívá pro vykreslení Velnse, lze sestavit bohatě zdobenou mozaiku
odpovídající Velnsovi folklorního chápání.
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Viz heslo „Jaunsudrabiņš” v publikaci Štoll, P., Slabihoudová, N., Vlčková, A., Slovník pobaltských
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Závěr

V úvodu jsme si vytkli za cíl představit postavu Velnse v širokém spektru její
působnosti, nastínit její kořeny při komparaci v balto-slovanském areálu, naznačit fungování v
prostředí literárním a zejména analyzovat její roli v oblasti folkloru.

Líčením

kosmogonického mýtu jsme dospěli k důležitosti Velnse při tvorbě světa v ambivalentní
opozici / spolupráci s Dievsem a podle polsko-ukrajinské varianty pokračování mýtu jsme
narazili na třetí božstvo, stojící vůči Velnsovi již zcela vyhraněně v protikladu – Pērkonse.
Na základě Pērkonsových atributů a jeho následné ekvivalentnosti k slovanskému Perunovi
jsme obě nebeská božstva identifikovali jako prototyp hromovládce, vylíčeného
v teorii „základního mýtu”(основной миф) Vladimira Nikolajeviče Toporova a Vjačeslava
Vselovodiče Ivanova, a vydali jsme se cestou hledání slovanské paralely k lotyšskému
Velnsovi, jež by se podle výše zmíněného měla nacházet v opozici k Perunovi. V souladu
s prací Romana Jakobsona jsme tento Velnsův ekvivalent nalezli v božstvu Veles. Ačkoli spíš
baltské zdroje pomohou objasnit postavení slovanského Velese než naopak, spatřujeme přínos
proklamovaného paralelního stavu v doplnění či upevnění některých z Velnsových vlastností,
zejména pak v degradované podobě obou analogických postav, probírané dále. V první
kapitole také vyjadřujeme souhlas s etymologickou příbuzností Velnse s dušemi zemřelých
veļi, objasňující nám později jeden z načrtnutých typů Velnse podle místa výskytu (Velns
vyskytující se na pozicích posledního odpočinku zemřelých).
Jádrem naší práce je kapitola druhá. Na základě primárních folklorních zdrojů zprvu
popisujeme Velnsovo vzezření, na něž navazujeme tvorbou typologizační tabulky, pro kterou
jsme definovali místa výskytu Velnse spolu se syžety, v nichž vystupuje. Právě syžety jsou
stěžejními elementy vytyčujícími osu porovnávání a přiřazování bytostí v kapitole následující.
Při typologizaci se snažíme vycházet ze všech žánrů lidové slovesnosti, ale základem nám je
útvar vykazující nejvyšší četnost Velnsova výskytu, kterým je pohádka. Tato skutečnost nám
skýtá možnost držet se ve většině případů Aarne-Thompsonova mezinárodního pohádkového
indexu, který až v posledních definovaných syžetech opouštíme, abychom pokryli i další
z Velnsových funkcí.
Po ukončení typologizace se ukazuje, že druhy Velnse vymezené prostorem se váží
vždy jen k některému ze syžetů a sloučením několika jednotlivých kombinací vznikají
rozdílné typy. Tak se například s Velnsem přebývajícím ve sladkých stojatých vodách
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setkáme u syžetu o hloupém čertovi zahrnujícím závody či soupeření s hrdinou, ale žádného
takového nepotkáme v námětu „Nebojsa”. S odvážným rekem, jenž nezná strach, bojuje
Velns podzemního typu, který je oproti vodnímu spojen s ohněm a výrazně vyšší agresivitou.
Každý ze syžetů o hloupém čertovi si zas žádá Velnse pohybujícího se v blízkosti lidských
obydlí a na rozdíl od podzemního je tento typ Velnse většinou poměrně mírumilovný, souboj
s ním probíhá přelstěním jej, případně zmíněnými závody.
V rozboru Velnse lidové slovesnosti věnujeme pozornost ještě materiálním a do jisté
míry také abstraktním předmětům, jež jsou s objektem našeho zájmu pozitivně či negativně
spojeny. Upozorňujeme na jeho roli tvůrce, navázanou dle našeho názoru na prvotní
kosmogonický mýtus, v souvislosti s níž je původcem kořalky a tabáku (zde zas spatřujeme
napojení na tabulkou vymezenou funkci našeptavače). Nahlížíme i do říše stromů
a poukazujeme jak na ty, jež se ocitají na jeho straně – osika či všelijaké dřeviny temných
a mokrých zákoutí –, tak naopak na Velnsovi nepřátelské dřevo jeřábu, které slouží jako jedna
z nejsilnějších zbraní k jeho vyhnání. Z abstraktních objektů pak poukazujeme
na Velnsovu oblibu v časových i prostorových přechodech a magickou roli slova, jímž jej
můžeme přivolat nebo se jej snad i zbavit.
Ve třetí kapitole se zabýváme komparací v avizovaném baltském a slovanském areálu
se snahou nalézt vhodné Velnsovy ekvivalenty, jednak abychom Velnsovi dokázali lépe
porozumět, jednak abychom dokázali jeho charakter co nejadekvátněji převést do rámců
jiných kultur; z našeho pohledu nás samozřejmě zajímá souvztažnost k rámci českému.
Z probíraných oblastí se poměrně logicky jako nejbližší ekvivalent ukazuje litevský Velnias,
kterého od Velnse dělí jen nepatrné drobnosti v popředí s charakteristickým rysem jedné či
žádné nosní dírky. Dalším z prostředí, v kterém se pokoušíme nalézt postavu odpovídající
lotyšskému Velnsovi, je folklor ruský. Situace v něm je z hlediska našich potřeb výrazně
komplikovanější, ve většině případů se nám zdá paralelní ruský чёрт, který však sám často
představuje zobecnění jiných postav jako jsou леший, водяной či домовой. Na základě syžetu
„Dej mi, co máš doma nového” nebo „Útěk hrdiny před Velnsem” bychom mohli určit jako
vhodný protějšek i mořského cara, v případě druhého jmenovaného nacházíme podobnost
dokonce i v Babě Jaze. Konečně co se českého prostředí týče, ekvivalentní bytosti můžeme
spatřovat dvě. První z nich je, fungující takto již v překladech Vojtěcha Gaji, čert. V Souboru
českých pohádek Václava Tilleho jsme našli překvapivě mnoho syžetových shod, přesto
nastávají situace, v nichž by se dala použít druhá z populárních a čertovi ne zcela vzdálených
bytostí, kterou je vodník. Vzít tento vývod v úvahu bychom doporučili zejména při překladech
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takových pohádek, kde se jedná o Velnse vodního typu, neboť pro českého čtenáře může být
mnohdy složité představit si čerta ve vodě.
Jako poslední kapitolu řadíme nástin fungování Velnse v literatuře. Aniž bychom měli
ambice seriózního literárního výzkumu na toto téma, pokoušíme se dokázat aktuálnost hrdiny
této práce. Vybíráme taková díla, kde se představuje vždy v jiném světle, kde se ještě více
napíná už tak široce rozprostřená síť jeho podob, zachytávající rybu tu na jednom, tu na
druhém místě. Vidíme jej jakožto bytost mytologického principu v umělém eposu druhé
poloviny devatenáctého století, jakožto roztomilou pohádkovou bytost dětské knížky, jako
folklorněji pojatou pohádkovou postavu a nakonec jako hluboce zakořeněnou a folklorními
motivy opředenou figuru románu.
Velns tedy může znamenat pojem pro celou velkou část lotyšské kultury, představuje
hlubokou a zároveň živou tradici, pronikající do mnoha rovin chápání. Svým postavením není
solitér, funguje v rámci národního prostředí i za něj. Ať už si jej vybereme v jakékoli podobě,
má co nabídnout.
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