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    Legenda o Durandolovi, šumavskom škriatkovi 
 

      „Túto rozprávku venujem Paťke Jakubíkovej z Kežmarku, vnučke môjho kamaráta Tonka zo Žabokriek n/Nitrou.“ 
 

 

               Bolo to kedysi veľmi dávno, keď sa po šumavských údoliach túlali statní medvedi a sem tam 

sa v lesných tôňach mihol aj nejaký ten vlk, či rys. Celý šíry kraj bol vtedy bujne pozarastaný zväčša 

dubovými, či jedľovo-bukovými pralesmi.  

   Na vysokom kopci nazývanom „Vítkov kameň“, neďaleko hranice českého kráľovstva sa týčil  sta-

robylý tajomný hrad, z ktorého je dnes už iba zrúcanina. Vraj je najvyššie položeným hradom v Čechách a 

jeho pánmi bývali „Vítkovci z Landštejna“. Postavili ho tam, aby im strážil majetky a zároveň aj hranice 

Českého kráľovstva.  

Na tomto pohraničnom hrade prebývala tiež vojenská posádka a niekedy tam prikvitlo i rozjarené 

panstvo, keď prišlo na poľovačku do dodnes dobre zazverených okolitých lesov. Prišli sa pozrieť na ťažbu 

dreva pre cisársku Viedeň aj výrobu skla, ktorá sa v tých časoch začala celkom sľubne rozvíjať. Preto bolo 

v diaľke často vídať dym sklárskych pecí. 

No nie len ľudia žili na povesťami opradenej Šumave, ale aj veľa rôznych škriatkov, kúzelných víl a 

všakovakých lesných strašidiel, či iných rozprávkových bytostí, čo sa sem-tam zjavovali ľuďom v hustých 

hmlách. Obyvatelia týchto hraničných hôr si tam žili svoje neľahké životy a spomínaní škriatkovia samo-

zrejme tiež.  

Istý škriatok prezývaný „Durandol“ raz takto sedel na veľkom rozpukanom kameni hradného brala 

a unudene si hompáľal svojimi krátkymi nôžkami. Hľadel kdesi ďaleko do diaľky a bolo mu smutno na duši. 

Na severe v údolí rieky Vltavy bola už hmla. Pobýval tu už dlhé roky, no stále iba sám. Mal už síce vyše sto 

rokov, čo je ale pre takého škriatka najlepší vek na ženenie. Bolo mu z toho tak otupno, až ho niekedy mrze-

lo, že sa nenarodil ako človek.  

Aj by bol už dávno stadiaľto odišiel no nemohol, lebo toto miesto mu doživotne pridelila Lesná mat-

ka, nazývaná „Swiza“. Táto bola tak isto ako miestne počasie veľmi vrtošivá ba neraz aj krutá, preto ju ne-

bolo radno neposlúchať! No inokedy dokázala byť zase vľúdna i láskavá ako stará mať, ku svojim vnúčen-

com. Musel tam teda jednoducho stále slúžiť a hotovo! Veď ako by to aj vyzeralo, keby si takí škriatkovia 

robili čo chceli. Také čosi si predsa nemôžu dovoliť ani ľudia...  

Na tomto pochmúrnom hrade slúžila okrem neho aj posádka zbrojnošov, no tých on vôbec nemal 

rád. Boli to zväčša starí vojaci z ktorých temer denne páchol alkohol. A keďže to boli iba obyčajní smrteľní-

ci, nebolo mu dané sa s nimi riadne pozhovárať. Vždy keď sa navečer vracali do hradu, boli obyčajne opití 

a neustále na všetko škaredo nadávali, až pokým tuho nepospali. Keď ho tam vojaci v šere niekedy aj za-

hliadli, mysleli si že majú „delírium“ z vypitého alkoholu. Často si lajdáci ani nepodkúrili i keď na Vítko-

vom kameni bývalo zvyčajne ukrutne zima.  

Títo vojaci vraj kradnúť nemali, lebo oni boli práve tí, čo zlodejov mali lapať. No opak bol niekedy 

pravdou. Samozrejme mali tiež strážiť hranicu Českého kráľovstva. Okrem iného narúbať každý deň dreva 

a priniesť ho hore do hradu. Iba oheň mal v noci strážiť on škriatok Durandol. Lenže stráž, keď niet čo. Keď 

ho vojaci neraz ani nezaložili. Preto sa mu neraz zdalo, že je na svete celkom zbytočný. 

Už dlhšiu dobu ho veľmi zaujímalo čo sa deje naokolo v horských údoliach. Vedel že je tam niekoľ-

ko osád v ktorých to životom len tak kypí. Lákali ho najmä zvesti o sklárskych hutách v ktorých sa dá vraj 

vyrobiť akési čarovné zeleno-fialové sklíčko, s ktorým sa dajú prilákať, a to aj z veľkej diaľky, kúzelné les-

né víly z okolitých hlbokých močiarov. Tieto víly boli vraj také ľahučké, že ani vodnú hladinu nerozčerili, 

keď na nej za mesačného svitu tancovali. Aby ste ich mohli zbadať musel byť mesiac v splne a na nebi ne-

smelo byť jediného mráčika. Ba ani vietor nesmel fúkať, čo sa tam vyskytovalo len pomerne vzácne. Pritom 
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ich potajme špehoval nejeden škriatok so zatajeným dychom. Ba povrávalo sa, že aj niektorí ľudský mlá-

denci, mali z nich priam pobosorované a práve po takejto víle jeho škriatkovské srdiečko tak veľmi túžilo. 

Raz v noci, keď už všetci vojaci spali, obišiel smutný Durandol ešte raz celý ten pochmúrny hrad, 

ale nič čo by stálo za reč v ňom zase nenašiel. Samá nuda. Rozhodol sa teda, že sa potichučky konečne raz 

vydá nazrieť dole do doliny pod hradom. Mal však veľký strach, lebo dobre vedel, že ak mu na to príde les-

ná matka: „Swiza“ vládkyňa Šumavy, tak ho za to potrestá..! Tá mu totiž prísne zakázala opúšťať tento hrad, 

ktorý mu bol vrchnosťou nadosmrti pridelený, ako jeho jediné pôsobisko. Ibaže víly sú víly. Býval z toho 

teda neraz celý rozpoltený. 

Neďaleko pod hradom, čo by kameňom dohodil, ležala stará horská osada obklopená statnými lipa-

mi, nazývaná vtedy tam po nemecky hovoriacim obyvateľstvom „Linden“. Čo v preklade znamená „Lipa“. 

Okolo osady často dymievali spomínané a pre neho tajuplné sklárske pece. Povedal si teda, že ide  

a potichučky, poza bučky, nazrie jedným očkom do niektorej chalúpky. Čo len tí ľudia tam môžu robiť, hú-

tal neraz..? 

V osade bolo zopár chudobných domcov a jeden väčší panský statok. Okrem čeľadníkov tam bývali 

drevorubači, uhliari a tiež sklári. V skromných chalúpkach bývala neraz bieda ba často i beznádej. No sa-

motným sklárom sa tam predsa len žilo o trocha lepšie, lebo sklo sa panstvu darilo dobre predávať po okoli-

tom neraz aj vzdialenejšom svete. Jeho samozrejme najviac zaujímali tie sklárske pece, kde sa dalo zohnať 

to vysnívané čarovné zeleno-fialové sklíčko o ktorom mu neraz mnohí šumavskí škriatkovia zápalisto roz-

právali neuveriteľné príbehy, keď ho na Vítkovom kameni navštívili. Začal teda pátrať okolo jednej pece na 

okraji tej osady. Pri peci mu však bolo veľmi teplo. No v chladnom šumavskom počasí tam bývalo zasa cel-

kom príjemne a tí čo okolo nej pracovali našli tam prístrešok pred neraz nevľúdnym šumavským počasím. 

Po chvíli hľadania okolo nej našiel pekný kúsok skla v tvare veľkej slzy, pohodenom v popole pri 

peci v ktorej potichu horelo bukové drevo. Ofúkol ho z prachu a hneď mu bolo jasné, že toto bude ten 

správny kúsok, na jeho čarovné sklíčko. Ešte si ho riadne vyutieral do svojej chatrnej košieľky a začal hútať 

ako s ním naloží. Sklo bolo síce pekné, aj farbu malo peknú, ale akési tmavé. Nevedel si rady ako na to, tak 

ho napadlo že zájde do poniže položenej osady za neďalekým kopcom „Pernek“, popýtať sa o radu, tamoj-

šieho škriatka. Tá väčšia osada sa volala Nemecký Rychnúvek, lebo aj tam bývali zväčša Nemci. A tí boli 

chýrni majstri na kadečo. Cesta tam viedla popri potôčku a ten ho tam mal doviesť.  

Tam hore za osadou v kováčskom hámri, žil jeden starý škriatok, ktorý nikdy nikoho neodmietol, 

keď k nemu zašiel o radu. Obzvlášť keď to bol mladý škriatok, ktorým on vždy vedel držať palce v ich ne-

ľahkom živote. Lebo nie len ľudia majú svoje starosti, ale aj mnohí škriatkovia. Potichu sa teda vytratil 

z osady a vydal sa dolu malým potôčkom k spomínanej osade. Ten každým krokom silnel, lebo údolie bolo 

vlhké až miestami močaristé. Keď už bol skoro tam, vedel celkom iste že pri malom ľavo-brežnom prítoku 

musí odbočiť hore prúdom potôčka cez spomínanú osadu, povyše ktorej mal v starom kováčskom hámri 

vyárendované svoje miesto spomínaný škriatok: „Ďžago“. Ten mal už hádam tisíc rokov a bol patrónom 

všetkých remeselníkov v kraji, ktorí pracovali so železom. Nazývaným tiež aj čierne remeslo. 

Keď vošiel do kováčskeho hámru starý Džago ufúľaný od dymu kováčskych vyhní ho ihneď zbadal. 

„Vitaj Durandol“, privítal ho s neskrývanou radosťou. „Čo ťa sem priviedlo?“ Ále... a hneď z príchodu mu 

vyrozprával svoju prosbu. To by ste ani neverili, ale Ďžaga táto jeho prosba celkom potešila. Bol to veľký 

dobrák a mladých škriatkov zo širokého okolia mal vždy rád. „No voľačo by som aj vedel. Len to bude veľa 

roboty pokým z tohto kúska skla dokážeme čarovný hranol vybrúsiť.“ Na šťastie v kováčskej dielni mali 

majstri veľa brúsnych kameňov a z tých je treba vybrať ten správny, ktorý by sa na túto delikátnu prácu ho-

dil. Čo on ale dobre vedel. „Ja budem brúsiť a ty budeš točiť brúsom“ a tajnostkársky pritom žmurkol na 

Durandola. Ten mu na to samozrejme ochotne prikývol.  

Začali teda brúsiť. Brúsili a brúsili... Bola už skoro polnoc, takže do rána už nemali veľa času. Starý 

Džago pritláčal sklíčko ku kameňu a pritom potichu mrmlal čarovné zaklínadlo: „Brús sa sklíčko brús 
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a prekrásnu vílu, tomu čo bude mať v ruke tento hranol, lapiť skús..!“ Durandol už pomaly nevládal a riadne 

sa potil, lebo na takúto ťažkú prácu nebol zvyknutý. Lenže niekedy treba v živote veľmi veľa vydržať! Tak 

teda vydržal aj on. Nad ránom už malo sklíčko ten správny tvar, ale stále to akosi nebolo ono. Bolo nejaké 

matné. „A čo teraz?“, -lámali si hlavu obaja. Naraz si Ďžago spomenul, že na najšpinavšom okne vo vyhni, 

majú kováči položený jemný brúsok na britvy pre chlapov z dediny. Nahodili ho teda na brús, potreli vos-

kom a o chvíľu bol hranol lesklý. Ešte ho aj trocha doleštili na starom remeni s ktorým sa britvy vyhládzajú.  

Bolo že to radosti... A od tejto chvíle boli títo dvaja škriatkovia kamaráti, ako sa vraví: „Na život a na 

smrť.“ Celkom nakoniec tejto veľkej driny mu Durandol veľmi pekne poďakoval a starostlivo si ho schoval 

do svojho vrecka. A blednúcou nocou rýchle trielil na svoj hrad. Lebo každý deň na úsvite, vládkyňa hôr 

Swiza kontrolovala svojich poddaných, či sú tam kde im ona prikázala. Vkĺzol dnu škáročku medzi hradný-

mi kameňmi a robil sa že spí na svojom mieste. Len čo bol zaľahol, vládkyňa hôr ho prvým ranným lúčom 

ohmatala. Keďže ho našla tam kde má byť, dobrácky sa na neho pousmiala šla si svojou cestou ďalej. 

Našťastie ani len netušila, čo Durandol po celú tú noc stváral... 

Len čo svitol deň zbrojnoši v hrade Vítkov kameň začali nepríjemne lomoziť zbrojou. Durandola to 

neveľmi potešilo, lebo minulú noc mal nedospatú, ba čo viac aj tú budúcu nemal oka zažmúriť. Keď sa teda 

vojaci kdesi vytratili ešte si riadne pospal. Podvečer sa prebudil a dával pozor, či je v hrade všetko tak ako 

má byť. A zdalo sa že je. Keď sa zmrklo tváril sa že ide ako obyčajne spať. Potom počkal chvíľku a hybáj 

von do tmy. Cestu už poznal, takže nemohol zablúdiť. Malebný potôčik, ktorý pramenil pod osadou Linda 

ho neomylne priviedol až do Rychnovského údolia. Tam sa usalašil na lúke pod blízkou osadou Pernek, 

oproti malebnému jazierku povyše kováčskeho hámra z ktorého vypúšťali vodu na jeho hnacie koleso. 

Do polnoci bolo ešte dosť ďaleko, tak s nádejou hľadel na nebo, aké bude počasie. Lebo na Šumave 

nebýva často príliš pekné. Tej noci bol mesiac práve v splne a to bolo ono. Noc bola tichá, sotva vanul slabý 

vánok. Durandol mal teda zatiaľ šťastie. Pred polnocou vyšiel mesiac a jasne osvietil celé údolie. Na hladine 

spomínaného jazierka bola tenká vrstva hmly, ktorá z diaľky pripomínala nádherný zamatový koberec. 

S trasúcimi rukami vytiahol z vrecka svoj sklenený čarovný hranol a skúšal ho všakovako natáčať v 

mesačnom svite, tak aby z neho vylúdil čarovný zeleno fialový lúč s ktorým sa dajú lesné víly prilákať. A 

naraz sa mu to konečne podarilo. Pravdupovediac ani nevedel čím, ale odrazu ako keby hranol ožil. Ruky sa 

mu potili, ale lúč bol čím ďalej, tým silnejší. Vtom sa zjavili na hladine lesné víly. Durandol skoro zamdlel. 

Vycupitali zľahka na hladinu jazera pričom sa jej ani len nedotkli. Ako sa to vôbec dá, to dodnes vedia iba 

lesné víly.  

Durandol stál chvíľu ako obarený. Celé to krásne malebné údolie pred ním zalieval mäkký mesačný 

svit. Víly sa naraz schytili do divokého tanca. Toľko krásy za svojho života Durandol veru ešte nevidel. No 

jedna z nich, nazývaná Aniela sa mu páčila najviac. Tá bola skoro ako priesvitná. Práve tú si chcel v tejto 

veľkej chvíli získať. Keď švihol lúčom ponad jazierko, všetky víly zostali na chvíľu akoby zelektrizované. 

Zamieril teda lúčom na ňu a čakal čo sa bude diať. Aniela na ktorej ten lúč chvíľu postál, hneď vedela že na 

jeho druhom konci je mládenec, ktorý si ju chce vziať za ženu a tým ju vyslobodí spod područia krutej krá-

ľovnej, ktorá im vládla železnou rukou. Vyskočila teda v mžiku na ten kúzelný zeleno-fialový lúč a šinula si 

to po ňom na druhý koniec sťa by kométa. Keď to kráľovná víl uvidela skočila v mžiku naň a chcela roztú-

ženú vílu Anielu chytiť na úteku. 

Ale takýto kúzelný lúč unesie len tých čo majú srdcia horúce, no tých čo ich majú studené nie. Lúč 

sa v tej chvíli pod ňou náhle zlomil a kráľovná víl sa naveky prepadla do temných a chladných vôd jazierka. 

Keď Aniela doletela na druhý koniec lúča, Durandol si ju rýchle schytil a pritisol do náruče, pričom jej 

vrúcne povedal: „Staň sa mojou ženou!“ Aniele to síce na chvíľu vyrazilo dych, ale napriek tomu povedala: 

„Áno!“ Neverili by ste, ale v tej veľkej chvíli sa z nich oboch stali naozajstní ľudia. Z Durandola bol odrazu 

statný mládenec a z Aniely pekná štíhla dievčina. Keď to ostatné víly všetko uvideli rýchle sa rozutekali do 

okolitých šumavských lesov. Vo chvíli keď sa tento zázrak stal, to postrehlo aj oceľové srdce zvona na veži 
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neďalekého kostolíka v dedine. Zľahka ťuklo o jeho hranu a všetko živé, či spalo a či nie, vedelo naraz že sa 

stalo čosi krásne.   

Ráno keď svitol nový deň a prvý slnečný lúč sa dotkol tváre Durandola, ten ihneď vyskočil, lebo si 

myslel, že matka lesov Swiza, ho prichytila mimo miesta ktoré mu naveky pridelila. Lenže bol už človekom 

a tým pádom celkom stratila nad ním moc. Keď zbadal vedľa seba ležať švárnu dievčinu, rýchle si uvedo-

mil, že je to jeho Aniela a on už nie je škriatkom, ale naozajstným človekom. Zľahka ju bozkom prebudil 

a ona vyskočila ako strunka a usmiala sa na neho. Obaja sa znova objali a boli šťastní, že sú ľuďmi. No tiež 

odrazu pocítili, že sú hladní. Rozhliadli sa teda okolo seba a vyrazili do blízkej dediny. 

Na pokraji obce stála iná sklárska pec z ktorej sa dymilo a tak sa teda vydali k nej. Keď ich hlavný 

haicman uvidel veľmi prekvapene sa ich spýtal: „A vy sa tu kde vzali?“ Kde sme sa vzali, tam sme sa vzali, 

chceli by sme u vás pracovať, povedali skoro naraz obaja. To ho veľmi potešilo, lebo práve takýchto mla-

dých ľudí tu on potreboval. Celé osadenstvo pece bolo pomerne staré, a najmä on sám už skoro nevládal na 

tú drinu. Tak ich teda s radosťou prijal do služby. Dal im aj trocha zajesť a veľmi sa divil, ako im to skrom-

né jedlo chutí. A od toho dňa si už obaja museli zarábať na svoj chlieb každodenný v potu tváre, lebo boli 

ľuďmi. Z Durandola sa stal časom skúsený kurič pri sklárskej peci a Aniela varila chlapom, čo tam dovážali 

drevo z okolitých lesov. Na začiatok bývali v chatrnom drevenom domci neďaleko sklárskej pece. Neskôr si 

postavili vlastný a mali v ňom detí ako smetí. Nuž: „Všetko v živote má svoj rub aj líc.“ 

          A čo sa stalo s tým čarovným skleneným hranolom..? To ja vám veru neviem. No títo dvaja ho už 

akiste nikdy nepotrebovali, lebo mali jeden druhého. Lenže, ako vieme sklo nezhnije. Bude vari kdesi zapat-

rošené na tej lúke pod tým spomínaným kopcom Pernek. Choďte si ho tam niekedy pohľadať. Hádam ho 

nájdete. Vydajte sa cestou poza jazero Lipno a pri obci Frýdava odbočte hore smerom k osade Pasečná. Za 

ňou na križovatke zahnite doprava a o chvíľu ste tam. Pri jeho hľadaní vám pevne držím palce.                  

          A kdeže sa podeli tie ostatné víly z jazierka..? Nuž... Ak sa budete niekedy túlať v pošumaví 

a stretnete tam nejakú švárnu štíhlu dievčinu, akiste to bude nejaká tá pra-pra-pra vnučka niektorej z nich. 

  

      A dole pri Rychnovskom potoku rastie jedna vŕba. Na tej vŕbe je zvonec a to už tejto rozprávky koniec.                             
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