
Univerzita Karlova v Praze 

 

Filozofická fakulta 
 

Ústav etnologie 

 

Bakalářská práce 

 
Anna Krejzová 

 

 

 

Vývoj konceptu monstruality v lidové a populární kultuře 

Monster in Folk and Popular Culture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2014    Vedoucí práce: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu, a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

V Praze 10. 8. 2014     Anna Krejzová 

 

 

 



Abstrakt 

Práce se věnuje studiu vývoje konceptu monstruality v průběhu evropské historie. Ve 

své práci se snažím ukázat monstra jako fenomén provázející historií lidstva od antiky 

po současnost. Představy o existenci těchto záhadných a tajemných tvorů se v průběhu 

dějin proměňovaly. Postupně byla monstra vytlačena z reality do světa fikce v literatuře 

a filmu Přesto si udržela popularitu a pozornost miliónů obyvatel jako kulturní 

univerzálie. 

 

Abstract 

The work is devoted to study the evolution of the concept monstruality throughout 

European history. In my work I try to show the monster as a phenomenon 

accompanying the history of humanity from antiquity to the present. Perceptions about 

the existence of these enigmatic and mysterious creatures in the course of history has 

changed. Gradually, the monster was pushed out of reality into the world of fiction 

literature and films, yet had kept its popularity and attention million people as a cultural 

universal. 

 

Klíčová slova: bazilišek, monstra, koncept monstruálního, lidová kultura, populární 

kultura 

Key words: basilisk, monster, koncept of monstruality, folk culture, popular culture 

 



OBSAH 

1 ÚVOD .......................................................................................................................6 

1.1 CÍLE PRÁCE ..........................................................................................................7 

2 METODOLOGIE .....................................................................................................8 

2.1 ZÁKLADNÍ LIMITY TEORETICKÝCH PŘÍSTUPŮ .........................................................8 

2.2 STUDIUM PRAMENŮ ..............................................................................................9 

2.3 PÍSEMNÉ PRAMENY ...............................................................................................9 

2.4 HMOTNÉ PRAMENY ...............................................................................................9 

2.5 AUDIOVIZUÁLNÍ PRAMENY, FOTOGRAFIE A GRAFICKÁ DÍLA .................................. 10 

2.6 ZHODNOCENÍ LITERATURY .................................................................................. 10 

2.6.1 Odborná literatura ...................................................................................... 10 

2.6.2 Populárně naučná literatura ....................................................................... 12 

3 VYMEZENÍ POJMŮ ............................................................................................. 13 

3.1 MONSTRA A BÁJNÉ BYTOSTI ................................................................................ 13 

3.2 FOLKLOR ............................................................................................................ 15 

3.3 LIDOVÁ KULTURA ............................................................................................... 15 

3.4 POPULÁRNÍ KULTURA A MASOVÁ KULTURA ......................................................... 15 

4 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÉHO BÁDÁNÍ .......................................................... 17 

4.1 MONSTRUÁLNÍ V ETNOGRAFICKÉM BÁDÁNÍ ......................................................... 18 

5 MONSTRUÁLNÍ V EVROPSKÉ HISTORII ....................................................... 22 

5.1 POČÁTKY CIVILIZACE .......................................................................................... 22 

5.2 ANTICKÁ TRADICE .............................................................................................. 22 

5.3 STŘEDOVĚK ........................................................................................................ 24 

5.5 OD NOVOVĚKU PO SOUČASNOST .......................................................................... 28 

6 KLASIFIKACE MONSTER A TŘÍDĚNÍ DLE KRITÉRIÍ ................................ 32 

6.1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MONSTRUÁLNÍCH BYTOSTÍ ............................................... 32 

6.1.1 Bytosti hmotné x nehmotné .......................................................................... 32 

6.2 TYPOLOGIE MONSTER NA ZÁKLADĚ FYZICKÝCH ZNAKŮ ....................................... 33 

6.2.1 Monstra se zvířecími tělesnými znaky x monstra se smíšenými tělesnými 

znaky ................................................................................................................... 33 



6.3 TYPOLOGIE MONSTER DLE PŮVODU ..................................................................... 33 

6.3.1 Monstra mytického x umělého původu ......................................................... 33 

6.4 TYPOLOGIE MONSTER DLE ZPŮSOBU VZNIKU ........................................................ 34 

6.4.1 Vznik ........................................................................................................... 34 

6.4.2 Narození, vylíhnutí ...................................................................................... 34 

6.4.3 Stvoření x vytvoření ..................................................................................... 35 

6.4.4 Transformace .............................................................................................. 35 

7 ŽIVOTNÍ PROSTOR A REÁLNOST EXISTENCE MONSTER ....................... 36 

7.1 PROSTOR ............................................................................................................ 36 

7.2 ČAS .................................................................................................................... 38 

8 PŘÍPADOVÁ STUDIE: BAZILIŠEK JAKO MYTICKÝ TVOR ....................... 39 

8.1 PŮVOD JMÉNA .................................................................................................... 39 

8.2 BAZILIŠEK V ALCHYMII A HERALDICE .................................................................. 39 

8.3 STAROVĚKÉ PŘEDSTAVY ..................................................................................... 40 

8.4 STŘEDOVĚKÉ PŘEDSTAVY ................................................................................... 40 

8.5 BAZILIŠEK V ZOOLOGII........................................................................................ 41 

8.6 BAZILIŠEK NA STRÁNKÁCH ČESKÉHO LIDU ........................................................... 42 

8.7 OBRAZ BAZILIŠKA V POPULÁRNÍ LITERATUŘE ...................................................... 43 

8.8 ZMĚNA PERCEPCE MONSTRUÁLNÉHO V HISTORICKÉM VÝVOJI LIDSTVA NA 

PŘÍKLADU BAZILIŠKA ................................................................................................ 44 

9 ZÁVĚR ................................................................................................................... 46 

10 LITERATURA A POUŽITÉ ZDROJE ............................................................... 47 

10.1 LITERATURA ..................................................................................................... 47 

10.2 ONLINE ............................................................................................................ 53 

10.3 SEZNAM VYOBRAZENÍ V PŘÍLOZE ....................................................................... 54 

PŘÍLOHY .................................................................................................................. 55 

 

 



6 

 

1 Úvod 

Téma monstruálního je velmi širokou oblastí lidského poznání nejen z hlediska 

etnologie a etnografie, ale zasahuje do řady dalších vědních disciplín. Vzhledem 

k mému dosavadnímu studijnímu a oborovému zaměření bych toto téma ráda 

zpracovala především z hlediska etnologie, ale nebude opomenut ani historizující 

kontext. Monstra jako archetypy nejrůznějších lidských vlastností, literárních, 

kulturních či konceptů, jsou vděčnou látkou nejen pro badatele, ale také pro autory 

populárně naučných publikací. Práce nemůže pojmout téma v celé jeho šíři a 

komplexnosti, přesto bych se ráda pokusila o zmapování alespoň nejpodstatnějších 

rovin fenoménu monstruálního, s ohledem na skutečnost, že v českém jazyce neexistuje 

souhrnná práce, zabývající se tímto fenoménem v celé jeho šíři a hloubce. 

Ve své práci nejdříve stručně shrnu použitý metodologický přístup a východiska, 

úroveň dosaženého bádání a poté se zaměřím na monstra v rámci evropské historie, 

s akcentem na proměny z hlediska kulturně-historického a morálně-etického kontextu. 

Zmíním i současný rozměr monstruálního, byť v omezené míře s ohledem na šíři a 

rozmanitost díky moderním mediálním technologiím. Práce je rozčleněna do sedmi 

kapitol. První dvě vymezují metodologii a pojmosloví, ve třetí lze nalézt stručné 

zhodnocení dosavadní úrovně bádání. Následuje historizující exkurs, poté klasifikace 

monster, proměny životního prostoru z hlediska času a reálnosti existence těchto 

mytických bytostí a nakonec jsem se rozhodla zařadit jako relevantní příklad možného 

zpracování stručnou sondu o jednom z vybraných monster – baziliškovi. Tento výběr 

byl veden čistě subjektivními důvody. Bazilišek se mi jevil z hlediska dostupnosti 

zdrojů a relevantních informací jako relativně nejschůdněji zpracovatelný příklad, avšak 

svou roli sehrál fakt, že bazilišek jako moderní podoba hrůzostrašného byl značnou 

měrou zpopularizován J. Rowlingovou ve světovém bestseleru o Harrym Potterovi. 

Knižní podoba v kombinaci s filmovým zpracováním představuje značně rozšířený 

obraz moderního monstra, který může směle konkurovat jinému stejně populárnímu 

fenoménu – kultu upírů a zombie. 
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1.1 Cíle práce 

Zvolené téma je příliš obsáhlé pro zpracování metodou konečného výčtu a 

popisu všech zkoumaných jevů. Z toho důvodu jsem se rozhodla bakalářskou práci 

zpracovat jako práci přípravnou, jejímž hlavním cílem je položit metodologické základy 

pro další bádání, které bych ráda realizovala v průběhu navazujícího magisterského 

studia. Cílem práce tedy není samotné řešení výzkumného problému, ale jeho 

zmapování, studium dostupných pramenů a vytvoření metody, na jejímž základě bude 

možno s materiálem dále pracovat a přesněji popsat procesy, které s pojetím 

monstruality v kultuře souvisí. Není totiž možné zkoumat monstrualitu pouze jako jev 

bez zřetele na kontext, ve kterém se objevuje a je dále interpretována. Právě interpretace 

je pro celou problematiku klíčovým pojmem. Proměnlivost interpretace není možné 

vysvětlit, pokud nebude splněna podmínka přístupu k monstruálnímu jako k jednomu 

z prvků kultury, jež je sama o sobě komplexním a mnohovrstevnatým jevem. Z tohoto 

důvodu považuji za nutné do práce zahrnout také část, která se bude věnovat 

monstrualitě jako tématu pro mezioborovou spolupráci v rámci bádání. 
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2 Metodologie 

 

2.1 Základní limity teoretických přístupů 

Pro teoretické bádání je vždy limitující skutečnost, že veškeré teorie a přístupy 

jsou nutně omezeny kulturou, vědomostmi a schopnostmi svého tvůrce a paradigmatem 

platným v době jejich vzniku stejně jako společenskou situací a to i přes postupné 

zdokonalování metod výzkumu a výchovy badatelů. Kultura samotná je proměnlivý 

systém hodnot, idejí a znaků, který zasahuje také do úrovně a způsobu provádění 

badatelské činnosti a jejího paradigmatu. Současným způsobem myšlení, znalostmi a 

schopnostmi nahlížíme na minulost a deformujeme či reinterpretujeme ji k obrazu 

svému. Podrobněji se o tomto fenoménu zmiňuje mimo jiné autor Kamenskij 

v monografii Mýtus a jeho svět1. 

Světy ze slov jako životní prostředí člověka představuje J. Pavelka v monografii 

Kultura, média a literatura2. Základní teze o slovech a symbolech, jejichž 

prostřednictvím lidé budují realitu, směňují a konzervují vědění a poznání, považuji za 

přínosné pro studium monstruálního jako prvku kultury. Mezi takto uchovávané a 

reprodukované světy ze slov patří také duchovní hodnoty, které jsou dále 

transformovány ve hmotné artefakty a umělecká díla, jež zpětně odkazují na světy ze 

slov a podporují jejich existenci. Světy ze slov a symbolů jsou životním prostorem lidí 

stejně jako bytostí, které v těchto světech vznikají. Pojem světy ze slov odkazuje ke 

kulturám s vlastním písemnictvím stejně jako ke kulturám bez něj. Orální předávání 

tradic, mýtů a příběhů má nezastupitelný význam stejně jako předávání a konzervace 

těchto jevů písemnictvím. 

 

                                                
1 STEBLIN-KAMENSKIJ, Ivan Michajlovič. Mýtus a jeho svět. Praha: Panorama, 1984, 268 s. Pyramida 
(Panorama). 
2 PAVELKA, Jiří. Kultura, média & literatura. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, SvN 
Regiony, 2004. 258 s. Pulsy. ISBN 80-86735-06-0. 
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2.2 Studium pramenů 

Ve své bakalářské práci využívám zejména dokumenty sekundární povahy mezi, 

které řadím i překlady děl. Primární zdroje jsou obtížně dosažitelné a jejich využívání 

na této úrovni není nezbytné. Pokud je možné využívat primární zdroje v elektronické 

podobě prostřednictvím projektů digitalizace knihovních fondů a muzejních sbírek 

v ČR i v zahraničí, této možnosti využívám. 

 

2.3 Písemné prameny 

Prvotními písemnými doklady, které dokazují víru v monstruální bytosti jsou 

záznamy mytologických cyklů, legend, bájí, pověstí, exempel a dalších typů narací. 

Autorství mytologických děl uvažujeme zpravidla jako kolektivní. Jejich zápis je možné 

přisuzovat konkrétním osobám, ale jeho autorství bývá často sporné a pro účel této 

práce není důležité. Veškeré písemné historické prameny podléhají redakci a 

reinterpretaci několika generací opisovačů, vydavatelů a badatelů, což je nutné 

zohlednit při jejich zpracovávání. Písemné prameny posuzuji podle relevance k tématu 

vždy jako projev kultury bez ohledu na žánr díla. Autentičnost autorství děl nebo jeho 

estetickou hodnotu nechávám k posouzení odborníkům, s jejich poznatky dále pracuji 

jako se sekundárními prameny. 

 

2.4 Hmotné prameny 

Za hmotné prameny považuji předměty historické hodnoty, které jsou ve vztahu 

s tématem práce. Jedná se o předměty získané archeologickým výzkumem, malířská a 

sochařská díla, předměty řemeslné výroby a další předměty s monstruální tematikou. 

Jejich interpretaci v kontextu místa nálezu a zhodnocení pravosti neprovádím sama, ale 

výsledky těchto interpretací přejímám od odborníků příslušných oborů. 
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2.5 Audiovizuální prameny, fotografie a grafická díla 

Díla filmové, fotografické a grafické tvorby považuji za důležité projevy 

současné kultury. Tato díla nehodnotím z hlediska jejich estetických kvalit, protože by 

se jednalo o tvrzení založená na osobním vkusu. Z hlediska žánrů jsou tato díla silně 

diferencována a v průběhu vývoje získal každý z nich odlišnou obrazovou i obsahovou 

formu a standart. Není tedy možné je hodnotit jednotnými kritérii. Z hlediska studia 

monstruálního jsou důležité pouze informace o způsobu prezentace a ztvárnění monster. 

Všechny uvedené prameny jsou podrobeny selekci, kritice, rozboru a srovnání 

s dostupnou odbornou literaturou. Získané informace jsou interpretovány podle 

dostupných znalostí o době a kontextu jejich vzniku. 

 

2.6 Zhodnocení literatury 

 

2.6.1 Odborná literatura 

Zahraniční odborná literatura k tématu je bohatší než literatura česká. Autoři se 

jen zřídka zabývají monstry samostatně. Téma monster je obvykle spojováno s dalšími 

bytostmi, jako jsou strašidla, duchové, diví lidí či deformovaní a nemocní lidé. Toto 

spojení vychází ze širšího výkladu pojmu monstrum a má své opodstatnění. Ačkoli 

spojování mytologických bytostí a deformovaných jedinců lidského druhu pod jedno 

označení je diskutabilní stejně jako označování hendikepovaných a nemocných jako 

zrůdy, které je ospravedlnitelné pouze v historickém kontextu. Výjimku tvoří bohatá 

literatura o upírech a vlkodlacích, kteří jsou pojednáváni v monografiích samostatně či 

pospolu. Encyklopedických a slovníkových děl3, jež shrnují dosavadní bádání o folkloru 

                                                
3 COTTERELL, Arthur. A dictionary of world mythology. New ed., rev. and expanded, repr. New York: 
Oxford University Press, 1990. 314 s. Oxford paperback reference.ISBN 0-19-217747-8. 
JONES, Alison. Larousse dictionary of world folklore. 1st publ. Edinburgh: Larousse, 1995. ix, 493 
s. ISBN 0-7523-0012-1. 
LEICK, Gwendolyn. A dictionary of ancient Near Eastern mythology [online]. London: Routledge, 1998, 
©1991 [cit. 2014-08-09]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10056099. 
SIMEK, Rudolf. Dictionary of Northern mythology. 1st pub. Woodbridge: Brewer, 1993. xiv, 424 
s. ISBN 0-85991-513-1. 
SIMPSON, Jacqueline a ROUD, Steve. A dictionary of English folklore. Reissued with new covers. 
Oxford: Oxford University Press, 2003. vii, 412 s. Oxford paperback reference.ISBN 0-19-860766-0. 
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a mytologii je z hlediska dostupnosti v anglickém jazyce dostatek. V českém jazyce 

jsou dostupná menší díla, jako je slovník Bohů a hrdinů antických bájí od Vojtěcha 

Zamarovského4. 

Monstruálnu a monstrům samotným se dlouhodobě věnuje polský autor Piotr 

Kowalski5. Francouzský historik Claude Lecouteux6 vytvořil řadu monografií, ve které 

se zaměřuje na strašidla, duchy, přízraky, víly, trpaslíky a další bytosti z mýtů, pověstí a 

pověr. Kromě popisu představ o těchto bytostech se zaměřuje na jejich zakotvení 

v kultuře a na vliv jejich existence na společnost i na každodenní život jednotlivce. 

David Gilmore se věnuje monstrům od antiky až po současnost. U. Eco7 zasazuje ve 

svých pracích monstra do kontextu představ o kráse a ošklivosti. Stejně jako Václav 

Hubinger8 se i Eco věnuje studiu prostoru a jeho vymezení ve vztahu ke kultuře, 

společnosti a také monstrům. Hana Šedinová9 ve studii Mirabilia nebo terribilia? 

představuje symboliku středověkých vodních monster a jejich provázanost s tehdejší 

kulturou a společenským řádem. Monografie Karla Koutského10 o dracích ve 

středověku přehledně popisuje představy o těchto tvorech a jejich vliv na kulturu Čech a 

Moravy. 

                                                                                                                                          
SYKES, Egerton. Who's who in non-classical mythology [online]. London: Routledge, 1993 [cit. 2014-
08-09]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10062927. 
The Chiron dictionary of Greek & Roman mythology: gods and goddesses, heroes, places, and events of 
antiquity. Wilmette, Ill.: Chiron Publications, ©1994. v, 312 s.ISBN 0-933029-82-9. 
The Hutchinson dictionary of world mythology [online]. Abingdon: Helicon Pub., ©2005 [cit. 2014-08-
09]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10130734. 
4 ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. 6., upr. vyd. Praha: Brána, 2005. 454 
s. ISBN 80-7243-266-4. 
5 KOWALSKI, Piotr. Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie: krwiożercze potwory i erozja 
symbolicznej interpretacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ©2000. 214 s. 
Anthropos. ISBN 83-233-1338-5. 
KOWALSKI, Piotr. O jednorożcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej ważnych: szkice z 
historii kultury. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. 274 s. 
Anthropos. ISBN 978-83-233-2310-5. 
6 LECOUTEUX, Claude. Přízraky a strašidla středověku. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1997. 221 s. 
Garuda; sv. 7. ISBN 80-7207-059-2. 
LECOUTEUX, Claude. Víly, čarodějnice a vlkodlaci ve středověku: příběh dvojníka. Vyd. 1. Praha: 
Volvox Globator, 1998. 211 s. Garuda; sv. 17. ISBN 80-7207-155-6. 
LECOUTEUX, Claude. Trpaslíci a elfové ve středověku. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1998. 171 s. 
Garuda; sv. 15. ISBN 80-7207-118-1. 
7 ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7. 
ECO, Umberto, ed. Dějiny ošklivosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7203-893-0. 
ECO, Umberto. Dějiny legendárních zemí a míst. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013. 480 s. ISBN 978-80-257-
0908-5. 
8 HUBINGER, Václav. Svět za ohradou. Český lid. 1991, roč. 78, č. 1. 
9 ŠEDINOVÁ, Hana. Mirabilia nebo terribilia?: Symbolika mořských monster ve středověku. Listy 
filologické. 2006, CXXIX, 1-2, s. 83-116. 
10 KOUTSKÝ, Karel. Draci středověkého světa. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2005. 245 s. Kolumbus; sv. 
177. ISBN 80-204-1226-3. 
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2.6.2 Populárně naučná literatura 

Záhady, zdánlivě nevysvětlitelné jevy, záhadní tvorové a monstra jsou velmi oblíbeným 

tématem populárně naučné literatury11. Věková škála čtenářů je velmi široká. Autoři cílí 

na některou z věkových skupin čtenářů už od dětí nižšího školního věku až po dospělé. 

Informačně nejsou tato díla příliš hodnotná a pomáhají šířit některé dezinterpretace a 

omyly. Nicméně vzbuzují zájem čtenářů, kteří se mohou sami rozhodnout, zda zvolí 

informačně relevantnější a hodnotnější zdroje. 

 

                                                
11 Výběrem: DVOŘÁK, Otomar. Kdo přichází v hodině vlků?: draci, obři a další příšery za našimi 
humny. Ústí nad Labem: AOS, 2001. 166 s. ISBN 80-86063-40-2. 
ELLIS, Richard. Mořské příšery. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2000. 340 s. Garuda; sv. 31. ISBN 80-
7207-361-3. 
KOPŘIVA, Jaroslav. Bestie, monstra, příšery. 1. vyd. Praha: Tvarohová - Kolář, 2003. 202 s. ISBN 80-
86738-00-0. 
MAREŠ, Jaroslav. Legendární příšery a skutečná zvířata. 1. vyd. Praha: Práce, 1993. 250 s. 
Kryptozoologie. ISBN 80-208-0270-3. 
MCCALL, Gerrie. Draci: děsivé příšery z bájí a mýtů. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2010. 48 
s. ISBN 978-80-256-0421-2. 
MCCALL, Gerrie. Monstra a jiná strašidla. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2010. 96 s. ISBN 978-
80-256-0362-8. 
MCNAB, Chris, ed. Mytické příšery a monstra: nejděsivější stvoření z legend, knih a filmů. 1. české vyd. 
Praha: Svojtka & Co., 2009. 95 s. ISBN 978-80-256-0103-7. 
SLÁMA, Vojtěch. Hon na vodní příšery: každé jezero má své tajemství-. 1. vyd. Praha: Regia, 2002. 206 
s. ISBN 80-86367-21-5. 
SLÁMA, Vojtěch. Záhadná monstra: výpravy za mytickými živočichy. V Praze: XYZ, 2011. 326 s. ISBN 
978-80-7388-415-4. 
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3 Vymezení pojmů 

 

3.1 Monstra a bájné bytosti 

Samotné bytosti, kterými se tato práce zabývá, nelze vymezit výčtem nebo 

přesným zařazením do jinak měřitelných kategorií. Obsah pojmu monstruálné je přímo 

závislý na konkrétní historické etapě vývoje kultury a není stejný napříč kulturami. 

Pojem monstrum má  z historického hlediska širší obsah, než jak je chápán dnes. Byli 

jím označováni i lidé a tvorové, kteří vyvolávali obdiv pro svůj vzhled či schopnosti. 

Ztotožňuji se s definicí monster D. Gilmora12, kterou uvádí ve své knize Monstrers: evil 

beings, mythical beast, and all manner of imaginary terrors. Pod pojem monstrum 

zahrnuje bájné, mytické bytosti, jejichž existence byla zakotvena v kultuře 

prostřednictvím víry, magických a pověrečných představ, předvědeckého i vědeckého 

poznání a výkladu světa a měla své nezastupitelné místo v každodenním životě 

společnosti. Existence těchto bytostí, jakkoli ji nebylo možné dokázat empirickými 

důkazy, byla přijímaná jako reálná a nebyla rozporována alespoň ve svém počátku. 

Zcela záměrně z této definice vyjímá člověka ve smyslu osob nemocných, zohavených, 

deformovaných, hendikepovaných, chudých nebo společností zavržených ačkoli by 

mohli být za monstra považováni. 

Ve své práci jsem se rozhodla použít dalších kritérií pro přesnější vymezení 

tématu a tím i obsahu práce. Pod pojem monstrum, jak jej D. Gilmore definuje, spadá 

více druhů bytostí např.: přízraky, strašidla, démoni, golemové a monstra umělá (tedy 

člověkem vytvořená), duchové, tvorové mimozemského původu, nemrtví, upíři. Svou 

práci zaměřuji na tvory s fyzickým tělem, kteří nevznikli působením člověka, jejich 

existence je ukotvena v antické mytologii a představy o nich přetrvávají do současnosti. 

Záměrně se vyhýbám monstrům, jejichž základem je lidská existence, neboť by si 

zasloužily samostatnou práci. Ponechávám si pouze upíry, vlkodlaky a další bytosti 

vzniklé transformací člověka ve zvíře. Jejich původ je mytický a další uvedená kritéria 

splňují.  Přesto je budu jmenovat pouze okrajově a zřídka, protože na toto téma již byla 

                                                
12 GILMORE, David D. Monsters: evil beings, mythical beasts, and all manner of imaginary 
terrors [online]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003, xi, 210 p. [cit. 2014-08-08]. ISBN 
9780812203226. 
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provedena řada výzkumů a je mu věnováno několik hodnotných monografií včetně 

prací komparativního charakteru13. 

Záměrně jsem zkoumaný materiál omezila na monstra z antické mytologie, 

ačkoli mytologie a folklor germánských či slovanských národů představy o monstrech a 

víru v jejich existenci také obsahují. Bylo nezbytné téma více omezit a zaměřit se na 

konkrétní skupinu bájných bytostí. Práce komparativního charakteru by byla příliš 

obsáhlá a komplikovaná pro zpracování v krátkém časovém horizontu a bez 

výraznějších badatelských zkušeností. Antickou mytologii jsem zvolila po pečlivé 

úvaze ohledně dostupnosti zdrojů a badatelských možnostech. 

Pod pojem monstrum tedy zahrnuji tvory či bytosti, které jsou předmětem této 

práce nezávisle na tom, zda jsou jejich atributy a schopnosti pozitivní či negativní. Pro 

účely bakalářské práce tak slučuji do jedné kategorie jednorožce, fénixe a další tvory, 

jejichž pověst stejně jako role je pozitivní a tvory, jejichž reputace je rozporuplná až 

negativní. Jako Příklad lze uvést sfingu, která může být pomocníkem i zkázonosnou 

bestií nebo baziliška, který je ze své podstaty destruktivní vůči svému okolí, ačkoli jeho 

tělesné pozůstatky jsou velmi ceněným artiklem pro alchymii a lékařství. Názvy obluda, 
                                                
13 Upíři: BARBER, Paul. Vampires, burial, and death: folklore and reality. New Haven: Yale University 
Press, ©1988. viii, 236 s. ISBN 0-300-04859-9. 
CURRAN, Bob. Upíři: obsáhlá příručka o bytostech, které se plíží nocí. V edici Cadmon vyd. 1. Praha: 
Dobrovský, 2008. 186 s. Cadmon. ISBN 978-80-7390-010-6. 
KOZÁK, Jaromír. Dom Calmet a jeho Pojednání o upírech. Vyd. 1. Olomouc: Fontána, ©2006. 222 
s. ISBN 80-7336-321-6. 
LIŠKA, Vladimír. Upíři a vlkodlaci v českých zemích. V Praze: XYZ, 2011. 187 s. ISBN 978-80-7388-
574-8. 
MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus; a, Magia posthuma: vampyrismus v kulturních dějinách Evropy a 
Magia posthuma Karla Ferdinanda Schertze (první novodobé vydání). 2., dopl. vyd. Praha: Epocha, 2014. 
260 s., [2] s. obr. příl. ISBN 978-80-7425-177-1. 
MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství 
Lidové noviny, 2005. 189 s. Mythologie. ISBN 80-7106-724-5. 
MONTAGUE, Charlotte. Upíři: kompletní průvodce upíří mytologií: od Draculy po Stmívání. Praha: 
Naše vojsko, 2013. 191 s. ISBN 978-80-206-1384-4. 
PALMER, Louis H. Vampires in the new world. Santa Barbara, California: Praeger, ©2013. xiv, 176 
s. ISBN 978-0-313-39133-0. 
Vlkodlaci:  
BERESFORD, Matthew. The white devil: the werewolf in European culture [online]. London: Reaktion 
Books, 2013 [cit. 2014-08-09]. ISBN 978-1-78023-205-8.  
BOURGAULT DU COUDRAY, Chantal. The curse of the werewolf: fantasy, horror and the beast 
within. London: I.B. Tauris, 2006. xii, 224 s. ISBN 1-84511-158-3. 
LECOUTEUX, Claude. Víly, čarodějnice a vlkodlaci ve středověku: příběh dvojníka. Vyd. 1. Praha: 
Volvox Globator, 1998. 211 s. Garuda; sv. 17. ISBN 80-7207-155-6. 
SCONDUTO, Leslie A. Metamorphoses of the werewolf: a literary study from antiquity through the 
Renaissance. Jefferson: McFarland & Co., ©2008. vii, 220 s.ISBN 978-0-7864-3559-3. 
STEIGER, Brad. The werewolf book: the encyclopedia of shape-shifting beings [online]. 2nd ed. Canton, 
Mich.: Visible Ink Press, ©2012 [cit. 2014-08-09]. ISBN 978-1-57859-378-1. 
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netvor, stvůra či bestie používám jako synonymum k pojmu monstrum bez jakékoli 

obsahové změny. 

 

3.2 Folklor 

Pojem folklor pojímám v širším významu tohoto pojmu jako prvek kultury 

zahrnující produkty materiální i duchovní tvorby. Toto pojetí folkloru umožňuje 

začlenit do textu práce větší množství příkladů, které by při užším pojetí folkloru jako 

slovesných, hudebních, tanečních a dramatických projevů lidové kultury nebylo vhodné 

použít. Funkce folkloru spolu se základními znaky vysvětluje B. Beneš14. 

 

3.3 Lidová kultura 

Definici lidové kultury si vypůjčuji z Malého etnologického slovníku15, který ji 

definuje jako „ přirozený protiklad individuální, profesionální, resp. vysoké kultury, 

protiklad artificiální hudby, literatury, dramatického, výtvarného umění; v oblasti 

hmotné kultury protiklad manuální nebo sériové tovární výroby, profesionálních 

výrobních postupů a technologií. L. k. zahrnuje i projevy duchovního života, sociální 

kulturu, víru, zvyky, rituály. Je spjata zejména s nižšími, často sociálně slabšími 

vrstvami venkovského, ale i městského společenství, tedy relativně homogenními a 

stabilními skupinami obyvatelstva.“16 Lidová kultura není jediným konceptem kultury, 

s nímž budu v práci pracovat. Pojmy církevní, elitní kultura nebo kultura vzdělanců 

nepovažuji za natolik problematické, aby bylo nezbytné věnovat se jim blíže. 

 

3.4 Populární kultura a masová kultura 

Pojmem populární kultura označuji kulturu od začátku 20. století až do 

současnosti. Hranici začátku 20. století volím zcela záměrně. Rozhodujícím kritériem je 

technická úroveň vývoje lidstva, která prostřednictvím vynálezů dala vzniknout novým 

                                                
14 BENEŠ, Bohuslav. Úvod do folkloristiky: určeno pro posl. fak. filozof., obor etnografie. 2., přeprac. 
vyd. (1. v SPN). Praha: SPN, 1989. 115 s. ISBN 80-210-0090-2. 
15 Malý etnologický slovník. Editor Josef Jančář. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011, 115 s. 
ISBN 978-808-7261-705 
16 Malý etnologický slovník. Editor Josef Jančář. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011, s. 56-57. 
ISBN 9788087261705. 
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komunikačním možnostem a médiím, jež zcela změnily život člověka a způsob jeho 

myšlení a poznávání. Rozšíření rozhlasu, filmu, později televize a internetu významně 

ovlivňuje představy o monstrech a jejich existenci. Populární kultura neznamená to 

samé, jako masová kultura, která vznikla již během procesu industrializace v druhé 

polovině 18. století. 
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4 Zhodnocení dosaženého bádání 

Monstra a bájné bytosti jsou studovány dílčími způsoby z různých perspektiv 

průřezově v rámci historických, společenských i přírodních věd. Neexistuje žádný vědní 

obor, který by se jimi zabýval jako svou hlavní badatelskou náplní. Některé z vědních 

oborů krátce přiblížím v následující kapitole, jiné záměrně vynechám, neboť pro účely 

této práce jejich bližší popis není nezbytný. Zároveň neuvádím ani vyčerpávající popis 

kombinací zmiňovaných vědních oborů, které jsou neustále předmětem vývoje, a nelze 

je od sebe odlišit s definitivní platností ani na základě užívaných metod, neboť ty nejsou 

výsadním vlastnictvím žádného z nich. 

V rámci přírodních věd se monstry zabývají zejména zoologie, paleontologie – 

zejména paleozoologie a paleoantropologie, kryptozoologie, medicína a fyzická 

antropologie. Pro třídění živočichů, jejich popis a zařazení do klasifikačního systému 

přírodovědného vědění jsou povolány zejména první čtyři zmíněné obory. Na základě 

platného konsenzu mezi nimi jsou paleontologii a paleozoologii určeny fosilní nálezy a 

zkameněliny tvorů, u nichž je předpokládáno, že již vyhynuli, zoologie se zaměřuje na 

žijící živočichy. Spojení těchto oborů s monstry má historický původ, neboť někteří 

tvorové, považovaní za reálně existující živočichy, byli ve skutečnosti tvory mytickými 

a naopak některá domněle „ smyšlená“ monstra byla po bližším prozkoumání zařazena 

mezi živočichy žijící. Jako příklad bychom zde mohli uvézt žirafu či nosorožce, o 

jejichž existenci již dnes nikdo nepochybuje. V době, kdy bylo o jejich existenci 

v Evropě poprvé referováno, byl nosorožec ztotožněn s jednorožcem, právě pro jeho 

atribut rohu. Žirafa nebyla přijata publikem jako existující zvíře. Na základě popisu, 

který obsahoval příliš mnoho přirovnání k ostatním živočichům, byla považována za 

fabulát. Často medializované příběhy o nalezení dávno vyhynulých tvorů a monster jsou 

obvykle vysvětleny některou ze jmenovaných disciplín jako odchylka od běžné normy 

či zohavení (v případě nalezení pozůstatků tvora, který by mohl být bájným tvorem) 

zástupce některého z popsaných živočišných druhů. Nicméně tyto pokusy nalézt bájné 

tvory ukazují na vysokou míru zájmu vědecké i laické veřejnosti a zároveň dokazují, že 

monstra mají stále svou pozici v kultuře. 

Fyzická antropologie, paleoantropologie spolu s některými obory medicíny, 

jmenovitě zejména genetikou, neonatologií a patologií se zabývají studiem standardů a 

abnormalit lidského druhu. Vytvořením standardů a popisem odchylek došlo 

k vysvětlení některých jevů a vytvoření nových hypotéz vzniku představ o 
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mytologických a monstruálních bytostech. Příkladem bychom mohli uvést vysvětlení 

vampirismu jako genetické poruchy krvetvorby17, lykantropie jako poruchy růstu 

ochlupení18 a podobně. V době počátku rozvoje západní (evropské) medicíny a 

pojmenovávání a klasifikace choroba poruch byla představa o existenci monster stále 

živá. Díky podobnosti mezi monstry a lidmi postiženými chorobou získala porfýrie, 

lidově zvána také vampirismus, toto pojmenování. Obdobně tomu bylo i u dalších 

poruch a postižení. 

Stranou tohoto dělení stojí vědy bohoslovecké – teologie, biblistika a jejich 

součásti jako například biblická geografie. Kromě snah na lokalizaci biblických místa 

nalezení důkazů o pravdivosti faktických sdělení Bible se zabývají výkladem písma 

zejména jako alegorie pro vnitřní život člověka. Tento způsob výkladu je blízký 

psychiatrii a některým odvětvím psychologie zejména tvz. hlubinné psychologii a 

terapeutickým směrům. Poznatky z těchto oborů ve své práci nepoužívám, proto se již 

tomuto tématu dále nebudu věnovat. 

 

4.1 Monstruální v etnografickém bádání 

Etnografické bádání se díky spojení s národně obrozeneckým hnutím zaměřilo 

na specifické okruhy, které byly považovány za důležité, čímž vznikla jistá disproporce 

v obsahu etnografických materiálů. Z lidového prostředí nejsou dochovány hmotné 

předměty denního užití s monstruální tematikou či výzdobou. Vzácnou výjimku tvoří 

domovní znaky a znamení19 v měšťanském prostředí, které je otevřenější při přejímání 

kulturních prvků, což se promítá i do výzdoby interiéru. Svaté obrázky s vyobrazením 

                                                
17 Porfyrie 
18 Hypertrichóza 
19 K tomuto tématu více viz.  
GRAČKA, Vladimír. Domovní znamení, ochranné plastiky a obrazy v Olomouci. Olomouc: Kraj. 
vlastivěd. muzeum, 1986. 128 s. 
MELICHAROVÁ, Alena. Okna a domovní znamení. 1. vyd. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká 
knihovna spolu se Severočeským klubem spisovatelů, 2012. 32 s.ISBN 978-80-7055-186-8. 
PETRÁŇOVÁ, Lydia. Domovní znamení staré Prahy. Vyd. 2. Praha: Panorama, 1991. 333 s. 
Pragensia. ISBN 80-7038-039-X. 
SÝS, Karel a DOUBEK, František. Písecká domovní znamení. Písek: J & M, 2007. 125 s. ISBN 978-80-
86154-64-0. 
VOTLUČKA, Karel. Kutnohorská domovní znamení. [Praha: nákl. vlast., 1924]. 5 l. 
WAGNEROVÁ, Magdalena. Pražská domovní znamení vyprávějí. Vyd. 1. Praha: Plot, 2011. 246 s. 
Kořeny; sv. 6. ISBN 978-80-7428-070-2. 
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světců spolu s jejich atributy není možné považovat za projevy monstruálního v lidové 

kultuře, protože se jednalo o předměty spjaté s oficiální religiozitou. 

Monstra byla jako dekorativní prvek užívána téměř výhradně u církevních 

staveb20, které nebyly v centru zájmu odborných pracovníků z řad etnologie. Zde se 

angažovali odborníci na dějiny umění a církevní architekturu, ale jen ve velmi omezené 

míře. Chrliče v podobě obludných bytostí nahradili zobrazení lidských genitálií jako 

ochranného prvku před zlými silami a ďáblem, jehož pokušení bylo všudypřítomné. 

Monstra mají dvojí roli. Jsou upomínkou věřícím k pokání za hříchy a výzvou ke 

ctnostnému životu. Zároveň jsou ochranným prvkem, neboť kde zlo již je, nemůže 

vstoupit jiné. Vnitřní výzdoba chrámů pracuje kromě velkých ploch a výzdoby zdí a 

stropních klenutí i s detaily včetně vyřezávaných dekorací na bočních sloupcích 

kostelních lavic. Samozřejmé je zobrazování monstruálních bytostí jako atributů 

náležejících postavám světců např. sv. Jiří, sv. Markéta a další. Výjimku tvoří tvorové 

zobrazení na erbovních znacích, náhrobních deskách, praporech a dalších předmětech, 

které i v sakrálních prostorách označují svého majitele. Této problematice se věnuje 

více heraldika než dějiny umění. Velmi zdařile zpracované monografie o heraldice 

v Čechách a na Moravě pochází z pera Augusta Sedláčka21 a Martina Koláře, Milana 

Bubna22 a Martiny Hrdinové23. Zajímavá diskuze je vedena na stránkách časopisů 

                                                
20K tomuto tématu více viz. 
BALTRUŠAITIS, Jurgis. Fantastický středověk: antické a exotické prvky v gotickém umění. Vyd. 2. 
Praha: Jitro, 2008. 268 s. ISBN 978-80-86985-06-0. 
 BENEŠOVSKÁ, Klára et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Architektura. Vyd. 1. 
Praha: Paseka, 2009. 806 s. ISBN 978-80-7432-001-9. 
UNGER, Josef. Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Opava: Slezská 
univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2008. 150 s. ISBN 978-
80-7248-495-9. 
SRNSKÝ, Stanislav. Pražské drobnosti, aneb, Kouzelné maličkosti. Vyd. 1. Praha: Motto, 2010. 291 s., 
[32] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7246-415-9. 
STEMP, Richard. Tajemný jazyk kostelů a katedrál: výklad náboženské symboliky v sakrálních stavbách 
křesťanského světa. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest Výběr, 2012. 224 s.ISBN 978-80-7406-182-0. 
ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do 
počátku 19. století. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 330 s.ISBN 978-80-247-2032-6. 
21 KOLÁŘ, Martin a SEDLÁČEK, August, ed. Českomoravská heraldika. Praha: Česká akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1902-1925. 2 sv. (436, 743 s.). 
22 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. 505 s. ISBN 80-7277-
135-3. 
BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky: světská a církevní titulatura a reálie. 1. vyd. Praha: Libri, 1994. 
420 s. ISBN 80-901579-4-7. 
23 HRDINOVÁ, Martina. Erby ctihodné šlechty slavného Království českého: edice a analýza dvou 
erbovníků české šlechty z 80. let 17. století. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 694 s.ISBN 978-80-200-
2196-0. 
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České genealogické a heraldické společnosti v Praze24 a Moravské genealogické a 

heraldické společnosti v Brně25. 

Co se nedochovalo v hmotných artefaktech, zůstalo zachováno prostřednictvím 

sběrů folklorních materiálů a jejich uplatněním v literatuře. Literární tvorba a folklorní 

tradice existovaly paralelně a v průběhu historického vývoje docházelo k přechodu 

témat mezi těmito kategoriemi. Díky legendám o životech světců, exemplům a knížkám 

lidového čtení se v lidové kultuře rozšířily příběhy o monstrech a naopak široce 

rozšířená představa o monstruálních bytostech jako jsou vodníci, vlkodlaci, upíři, víly 

nebo polednice inspirovala umělce k dílům, které nyní považujeme za neopominutelnou 

součást kulturního dědictví. 

Existenci představ o monstrech v lidové kultuře a víru v ně dokazují záznamy 

vzdělanců, sběratelů, národopisců, etnografů a folkloristů v podobě terénních sběrů, 

následné záznamy v katalozích motivů a typů, monografie a studie, které byly na toto 

téma vydány v časopisech. Terénní sběry pohádek, pověstí a dalších folklorních žánrů a 

jejich následná knižní vydání ukazují kromě zájmu badatelů o mizející fenomén lidové 

kultury také na oblíbenost monster a příběhů o nich mezi lidmi, tj. mezi vypravěči i 

jejich publikem. Někteří spisovatelé z doby národního obrození, kteří folklorní 

vyprávění sbírali, jej začleňovali do své literární tvorby. Jako příklad uveďme B. 

Němcovou nebo K. J. Erbena. 

Spolu s narůstajícím objemem materiálu získaného terénními sběry vznikla 

potřeba tento materiál dále zpracovat a vytěžit. Pro potřeby badatelů, zejména těch 

komparativně zaměřených, bylo nezbytné vytvořit katalogizační systém, do kterého by 

bylo možné jednotlivá folklorní vyprávění zařadit a dále je zkoumat ne jen jako 

jednotlivosti, ale uceleně jako tematické celky. Nejvýznamnějším z pokusů o vytvoření 

katalogu je Motif-Index of folk literature Stitha Thompsona26, který upravil a doplnil 

předchozí katalog věnovaný typologizaci pohádek dle motivů finského badatele Antti 

Aarneho. Vydání Motif-Indexu z roku 1955 v prvním svazku řady v bloku B obsahuje 

kategorii věnovanou Mytickým tvorům (Mythical animals). Tato kategorie obsahuje 

                                                
24 Česká genealogická a heraldická společnost v Praze [online]. [Praha]: Česká genealogická a heraldická 
společnost v Praze, [2010?]- [cit. 2014-08-03]. Dostupné z: http://www.genealogie.cz. 
25 Moravská genealogická a Heraldická společnost [online]. [Brno]: Moravská genealogická a Heraldická 
společnost, [2007?]- [cit. 2014-08-03]. Dostupné z: http://mghs.cz 
26 THOMPSON, Stith. Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, 
ballads, myths, fables, mediaeval romances, exampla, fabliaux, jest-books and local legends. rev. and 
enlarg. ed. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1955-1958. 6 sv. 
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soupis motivů folklorních narativů, ve kterých vystupují monstra. Z českých autorů je 

vhodné zmínit Soupis českých pohádek od V. Tilleho27, který je seřazen abecedně dle 

motivu. J. Polívka vytvořil soupis pohádek slovenských28. 

Zmiňované katalogy nejsou jediné svého druhu. Pokusy o třídění folklorního 

materiálu jsou otázkou badatelské činnosti na lokálních úrovních na bázi státních celků 

či na základě jazyka stejně jako otázkou vytvoření komplexního katalogu, který by byl 

použitelný pro všechny folklorní narativy napříč kulturami. 

Na stránkách národopisných časopisů probíhala diskuze o příšerách, strašidlech 

a monstrech. Zprávy a studie o nich byly velmi obsažné a časté. Z těch 

nejvýznamnějších uvádím Čeňka Zíbrta a jeho studie v českém lidu k tématům Hejkala, 

světýlek, hada hospodáříčka, baziliška, Jezinek a dalších. Studie zaměřené na tematiku 

monster psali také J. Jungman, J Hýbl, V. Tille, J. Polívka, A. Robek. 

Kromě statí, které dokladují výskyt monstruálního v kultuře, nalézáme také 

zprávy o boji proti pověrám. Vydání Českého lidu z roku 1926 obsahuje zprávu o 

synodě proti pověrám z roku 160529. Toto nebyl jediný pokus o regulaci víry 

v nadpřirozeno a monstruálno. Snahy o regulaci a vymícení pověrečných praktik jsou 

známé od počátku křesťanství. Osvícenství toto pouze přejalo a využilo nových 

vědeckých metod a možností, jak představy o nadpřirozenu zdiskreditovat a vymýtit. 

                                                
27 TILLE, Václav. Soupis českých pohádek. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1929-1937. 
3 sv. (619; 451; 661 s.). Rozpravy České akademie věd a umění. Třída III.; č. 66, 72, 74. 
28 POLÍVKA, Jiří. Súpis slovenských rozprávok = [Collection de contes slovaques, populaires]. 
Turčianský Svätý Martin: Matica Slovenská, 1923-1931. 5 sv. 
29 ZÍBRT, Čeněk. Synoda roku 1605 proti pověrám. In: Český lid. 26. vyd. Praha, 1926, s. 176-178. 
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5 Monstruální v evropské historii 

 

5.1 Počátky civilizace 

Počátky existence představ o monstrech a bájných bytostech je třeba hledat již 

ve starověku. Některé teorie a interpretace pozůstatků archaických kultur považují 

jeskynní malby za ztvárnění monster a doklad o víře v jejich existenci. Pro svou práci 

budu nadále považovat ideu monster za pozůstatek starověkých civilizací. Hlavním 

argumentem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že pravěké nálezy jsou velmi zřídkavé a 

jejich interpretace jsou předmětem sporů mezi odborníky, kteří stále nedošli 

jednoznačného konsenzu. 

První písemné zmínky o existenci monster nacházíme v záznamech mýtů a v 

dílech antických vzdělanců. Neznamená to, že by dříve či mimo Řecko a Řím 

neexistovala. Antická kultura je přijala. Z archeologických nálezů lze dovodit, že tito 

tvorové byli uctíváni. Dochovány jsou pouze hmotné prameny nikoli prameny písemné.  

Z tohoto důvodu se o jejich existenci zmíním jen velmi stručně. Dochované artefakty a 

nástěnné malby z Babylónie, Asýrie, Chetitské říše nebo starověkého Egypta zobrazují 

bytosti a monstra, které dle předchozího vymezení do skupiny zkoumaných jevů spadají 

(např. sfinga, draci). Vliv na evropskou kulturu mají prostřednictvím kultury antické a 

také po vzniku vědeckých oborů archeologie, folkloristika, komparatistika a jiné také 

prostřednictvím vědeckého bádání a ohlasu na něj mezi laickou veřejností, amatérskými 

zájemci a umělci různých odvětví. Vliv vědeckých výzkumů a objevů na kulturu byl 

patrný především na konci 19. století a v první polovině 20. století, kdy se zejména 

objevy v Egyptě těšily velké pozornosti veřejnosti a prostoru v médiích. 

 

5.2 Antická tradice 

Řecká kultura byla rozptýlena na velkém území a nebyla zcela homogenní. 

Ačkoli se mohou zdát některé kulturní projevy a prvky v rozporu s jinými, není možné 

je na základě jejich zdánlivé rozdílnosti vyčleňovat. Při bližším studiu může být 

odhalena zdánlivost tohoto rozporu nebo důvody, které vedly k prosazení tohoto 

rozporného kulturního prvku. 
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Řecká kultura, stejně jako později kultura římská, byla během období renesance 

a klasicismu značně zidealizována a usazena do pozice vzoru a ideálního typu 

např. ideál krásy30, který v antické době vznikl, si udržel významný vliv po několik 

staletí a prostřednictvím filosofických děl antických klasiků se v několika dalších 

historických etapách vrátil a dále ovlivňoval kulturu, právo a další oblasti evropské 

civilizace. Díky pojetí krásy jako spojení fyzických a duševních kvalit vzniklo mnoho 

literárních děl, které se věnovaly spojení mezi fyzickým znetvořením a snížením 

duševních kvalit, toto se promítlo také do teologie a právní vědy.  Otázky právní vědy 

nejsou uspokojivě vyřešeny dodnes. 

Mytologie a literární tvorba zanechala bohatý výčet monstruálních postav, které 

nesplňují nebo překračují estetické požadavky doby a porušují harmonii světa. Přestože 

se mnohdy jedná o bytosti zrůdné, jejich existence je podložena mýty, vírou, mystérii a 

jsou organickou součástí kultury. Jsou považovány za negativní, zrůdné a odporné 

bytosti porušující harmonii nebo za krásné, božské bytosti povznášející realitu, ale 

jejich existence není rozporována. Naopak je všeobecně přijímána jako součást 

životního prostoru a výkladu světa, koloběhu života a přírodních úkazů. Jejich božský 

původ a nadpřirozený způsob vzniku jim propůjčuje schopnosti a atributy, které jsou 

obdivovány a zároveň jsou zdrojem strachu a obav. Harpie, sfingy, sirény děsily a 

sváděly námořníky i pocestné a přinášely zkázu a smrt. Kerberové, chiméry, lamie 

přinášely zkázu a strach na zemi. Naopak pegasové nebo jednorožci byli po splnění 

podmínek hrdinovi nápomocní a dobrému člověku zcela neškodní. Hrdinské eposy 

v ústním podání i psané podobě popisují setkání a boj hrdiny s monstrem. Homér31 

popisuje sirény, chiméru, Vergilius32 kerbera, gorgony, sfingu, harpyje, Minotaura a 

další bytosti. Skrze ně a další díla jimi inspirovaná se s monstry seznamuje středověká 

Evropa prostřednictvím kulturních a obchodních kontaktů a postupnému rozšiřování 

křesťanství. Křesťanství představu o mytických a monstruálních bytostech přetvořilo a 

reinterpretovalo, jak si ukážeme dále. 

Antické umění zobrazuje monstra krásná, aniž by jim to ubíralo na realističnosti 

nebo děsivosti. Tímto jsou začleněna do konceptu vnímání krásy a estetična, ačkoli jej 

svou existencí porušují. Propracovanost, vysoká řemeslná úroveň děl a důraz na detailní 

                                                
30 UMBERTO, Eco. UMBERTO ECO. Dějiny krásy. Vyd.1. Praha: Argo, 2005, 439 s. ISBN 80-720-
3677-7. 
31 HOMÉROS. Homér/Ílias. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1973. 96 s. Predávne príbehy. 
32 VERGILIUS. Aeneis. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 479 s. Europa; sv. 31. ISBN 978-80-200-1997-4. 
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zpracování jsou společné zobrazování bytostí krásný stejně jako zobrazování monster. 

Krása je výsledkem spojením duševních a tělesných kvalit, kterých se ale monstrům 

nedostává. Způsob jejich zobrazení tento nedostatek vyvažuje a začleňuje monstruální 

do umění, životního prostoru a kultury. 

 

5.3 Středověk 

Křesťanství antická monstra přejalo a přetvořilo v důkaz, že antická mytologie je 

klamná a pohanská božstva jsou ohavná a nehodná uctívání. Díky učení církevních 

otců33 i přes výhrady některých z nich34 jsou monstra začleněna do výkladového rámce 

světa stejně jako všechny ostatní bytosti. Jejich existence není rozporována, protože vše, 

co je božím dílem, je také správné a dobré. Úkolem monster v křesťanském církevním 

výkladu je připomínat věřícím hříšníkům jejich provinění a nabádat k řádnému životu a 

ctnosti. Spolu se začleněním monster do oficiálního křesťanského učení probíhalo také 

demytizování pohanských monster a božstev. Isidor ze Sevilly35 (570 – 636) ve svém 

díle předkládá racionální vysvětlení úkazů a situací, které byly vysvětlovány jako 

existence a působení monster. Zde nacházíme vysvětlení vzniku báje o kentaurech jako 

mylného dojmu při pozorování válečníků na koních, Hydra byla ztotožněna s místem, 

jež chrlilo vodu a ničilo tím blízká osídlení. Dle Sv. Augustina mají i monstra své místo 

v řádu světa, jež je dán Bohem. Zjevení sv. Jana36 k alegorickému popisu budoucích 

událostí také využívá monstra jako nositele symbolu negativních sil a skutků. Drak jako 

symbol negativních ďábelských sil bude svržen na zem k boji s archandělem 

Michaelem, aby byl poražen a spoután. Přestože tyto popisované události není možné 

datovat a dle některých výkladů ještě nenastaly, má toto dílo zásadní vliv na vnímání 

monster v rámci křesťanského výkladu světa. Monstra svou existencí přispívají 

k harmonii celku. Ačkoli se mohou jevit jako ošklivá či hrůzná, svou existencí pomáhají 

udržovat rovnováhu řádu, který je sám o sobě krásný a dobrý. 

Ani židovské učení není prosté monster. Starozákonní leviatan, behemoth a další 

monstra ukazují, že ani kultura Předního Východu nebyla ochuzena o existenci těchto 
                                                
33 Např. Sv. Augustin, Sv. Pavel, Ignác z Loyoly a další. Viz. Dějiny ošklivosti. Vyd. 1. Editor Umberto 
Eco. Praha: Argo, 2007, 455 s. ISBN 978-80-7203-893-0. 
34 Např. Sv. Bernard.  
35 ISIDOR ZE SEVILLY. Etymologiae = Etymologie. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998- . sv. 
Knihovna středověké tradice; sv. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20.ISBN 80-86005-97-6. 
36 Zjevení svatého Jana. V Tasově: Marie Rosa Junová, 1947. 206-[II] s. 
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bytostí. V Knize Jób se objevuje monstrum leviatan, jehož předobrazem z přírody byl 

pravděpodobně krokodýl37. 

Ve středověku narůstá objem zobrazení monster, zejména díky iluminaci38, 

architektuře a výzdobě staveb včetně interiérů, později také v dekoračních prvcích 

staveb (např. vývěsní štíty obchodů, pojmenování domů), na uměleckých předmětech a 

po vynalezení knihtisku také v tištěné podobě. Ve zobrazování monster vyniká zejména 

církevní stavitelství a umělecké předměty vytvářené na zakázku pro křesťanskou církev. 

Obrazy předních malířů ukazují obludy a monstra po boku světců jako jejich atribut. 

Četností a realističností zobrazení monster vyniká Hieronymus Bosch, který monstra 

spojuje s ďáblem, peklem a očistcem, tedy místy, jichž se středověký člověk obával a 

měl z nich hrůzu. Bosch ale není jediný, kdo spojoval monstra s peklem a ďáblem. 

Oficiální církevní nauka konce středověku zastávala stejný výklad. 

Monstra vzbuzovala fascinaci hrůzou, lidé je pozorovali a byli jimi přitahováni. 

Z tohoto důvodu někteří duchovní protestovali proti jejich zobrazování v církevních 

stavbách, protože se tato místa stávala vyhledávaná z jiných než náboženských důvodů. 

Tyto protesty neměly takřka žádný vliv. Sv. Bernard je popisuje jako „zrůdnou krásu“ a 

„krásnou zrůdnost“. Protestuje proti chrámové výzdobě stejně jako proti iluminacím, 

protože odvádějí pozornost od rozjímání o Bohu k obdivování obludného39. 

Literární popisy původem z antického světa jsou dále rozvíjeny a šířeny. 

Příkladem tohoto je Alexandreis, v křesťanských zemích oblíbená od 10. století našeho 

                                                
37 UMBERTO, Eco. Dějiny krásy. Vyd.1. Praha: Argo, 2005, 439 s. ISBN 80-720-3677-7. 
38 DVOŘÁK, Otomar. Kdo přichází v hodině vlků?: draci, obři a další příšery za našimi humny. Ústí nad 
Labem: AOS, 2001. 166 s. ISBN 80-86063-40-2. 
ELLIS, Richard. Mořské příšery. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2000. 340 s. Garuda; sv. 31. ISBN 80-
7207-361-3. 
KOPŘIVA, Jaroslav. Bestie, monstra, příšery. 1. vyd. Praha: Tvarohová - Kolář, 2003. 202 s. ISBN 80-
86738-00-0. 
MAREŠ, Jaroslav. Legendární příšery a skutečná zvířata. 1. vyd. Praha: Práce, 1993. 250 s. 
Kryptozoologie. ISBN 80-208-0270-3. 
MCCALL, Gerrie. Draci: děsivé příšery z bájí a mýtů. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2010. 48 
s. ISBN 978-80-256-0421-2. 
MCCALL, Gerrie. Monstra a jiná strašidla. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2010. 96 s. ISBN 978-
80-256-0362-8. 
MCNAB, Chris, ed. Mytické příšery a monstra: nejděsivější stvoření z legend, knih a filmů. 1. české vyd. 
Praha: Svojtka & Co., 2009. 95 s. ISBN 978-80-256-0103-7. 
SLÁMA, Vojtěch. Hon na vodní příšery: každé jezero má své tajemství-. 1. vyd. Praha: Regia, 2002. 206 
s. ISBN 80-86367-21-5. 
SLÁMA, Vojtěch. Záhadná monstra: výpravy za mytickými živočichy. V Praze: XYZ, 2011. 326 s. ISBN 
978-80-7388-415-4. 
39 Tato fascinace hrůzou a zrůdností se v průběhu dějin nikam neztratila. Připomeňme kabinety kuriozit, 
varieté lidských monster či dnešní fascinaci fantasy a scifi  literaturou, výtvarným uměním či světem 
filmu a počítačových her. 
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letopočtu, jejíž původ byl vystopován až k Ezopovi a Aristotelovi. Tento epos popisuje 

mimo objevitelských cest také bájné tvory a monstra, s nimiž se hrdina setkal, či s nimi 

bojoval. Epos byl velmi populární a na jeho základě vznikala další díla. Jeho stopu 

nacházíme také ve dvorské kultuře, jež dále upevňuje ideu hrdiny bojujícího 

s monstrem, které si podmaní nebo jej zabije. Ačkoli legenda o svatém Jiří hovořila 

původně o přemožení vlastních obav, strachu a negativních vlastností ve vztahu k Bohu, 

postupně se její literární zpracování proměnilo v popis souboje s reálně existujícím 

drakem, jenž tyto Jiřího obavy původně pouze symbolicky zastupoval. 

Dalším velmi důležitým dílem je Přírodopis40 od Plinia Staršího, který se stal 

základem pro pozdější bestiáře a přírodovědná pojednání a encyklopedie, které ještě po 

několik staletí akceptovaly reálnou existenci monster jako nesporný fakt. Představy a 

zobrazení monster, jejich popisy včetně přisuzovaných skutků a nadpřirozených 

schopností, se prostřednictvím bestiářů dále šířily a jejich obliba nijak neklesala. Plinius 

kromě deformovaných lidí popisuje také kentaury, kyklopy, jednorožce, mantichory, 

gryfy, chiméry, tvory vzniklé kombinací tělesných částí různých zvířat a mnoho dalších 

oblud. Fysiologus nejprve tvory popisuje a poté dává výklad etického a teologického 

poučení. 

Na jeho základě vznikaly tvz. moralizující bestiáře41, tedy církevní literatura, 

která sloužila jako klíč k výkladu Písma. Mravoučné bestiáře se od těch literárních liší 

způsobem výkladu existence živočichů a monster. Každé z nich zastupuje vlastnost či 

skutek, jež nejsou v souladu s normami, jsou tak spojování s mravním a duchovným 

ponaučením. 

Dalším velmi vlivným dílem je literární podvrh z 12. století tzv. List kněze 

Jana42. Spis o křesťanském království v Asii líčí bohatý stát s ctnostnými poddanými, 

podivuhodnými bytostmi a monstry. Uveden je například popis baziliška, chiméry, 

mantichory a také draka, který zrovna podlehl sv. Jiřímu. 

Vrcholným dílem pro zobrazování monster ve středověku je dílo Dante 

Alighieriho43. Popisy monster a jejich spojení s peklem a Ďáblem, které začalo již 

                                                
40 Fysiologus, vznik datován v rozmezí 2. – 5. století, původní jazyk řečtina, poté přeložen do latiny. 
ECO, Umberto. Dějiny krásy. Vyd.1. Praha: Argo, 2005, s. 139. ISBN 80-7203-677-7. 
41 Např. Anonym: Liber monstrorum de diversis generibus (8. stol.), Cambrigdeský bestiář (anonymní, 
12.stol.).   
42 Roku 1165 začíná kolovat původně napsán knězem pro císaře byzantské říše. ECO, Umberto. Dějiny 
legendárních zemí a míst. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013, s. 101. ISBN 9788025709085. 
43 DANTE ALIGHIERI. Božská komedie. V tomto překladu vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 637 s. 
Europa; sv. 18. ISBN 978-80-200-1762-8. 
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mnohem dříve, pomohlo rozšířit představy o monstrech jako negativních a ďábelských 

bytostech mezi širší okruh čtenářů a recipientů. V období reformace bylo spojení 

monster a ďábla dále posilováno a upevňováno novým výkladem křesťanství a z toho 

vycházející změnou životního stylu a výkladu světa u nezanedbatelné části Evropanů. 

Literární díla o monstrech se stávala také inspirací pro hledání tvorů a míst, jež 

byla považována za reálně existující44. Dokladem toho jsou spisy cestovatelů a 

obchodníků, v nichž nacházíme stále stejné bytosti, ačkoli detaily jednotlivých popisů 

se postupně začínají lišit. Autoři ve svých denících, poznámkách a spisech popisují 

monstra, jež žila v oblastech, které navštívili nebo o nich slyšeli vyprávět. Odvolávají se 

na vlastní zážitky, literaturu a také vyprávění místních obyvatel. Marco Polo ve svém 

cestopise Milion přes zjevné nesrovnalosti ztotožnil nosorožce s jednorožcem. Zavalité 

tmavé neohrabané zvíře s hustým kožichem a  rohem na hlavě nazval jednorožcem, 

ačkoli není nijak podobné lehkému, koně připomínajícímu, tvoru bílé barvy s jemnou 

hřívou a ocasem, kterého se může dotknout pouze panna a jedině s její pomocí je možné 

jej ulovit. 

Postoj vůči monstruálním bytostem se začíná proměňovat od 14. století.  

Monstra postupně ztrácejí hodnotu jako symboly a začíná na ně být nazíráno jako na 

přírodní kuriozity. Cestovatelé, přírodovědci, lékaři a sběratelé kuriozit45 stále do svých 

spisů zařazují i monstra mytická, ale zájem o ně se stává přírodovědným. Knihy těchto 

autorů, ačkoli zobrazovaly i deformované jedince lidského druhu a velmi přispěli 

k rozvoji přírodních věd. Kabinety kuriozit, v nichž sběratelé shromažďovali předměty 

dovezené z cest či získané za zvláštních okolností a o nichž se věřilo, že jsou 

pozůstatkem monster a dalších tvorů, naplňovaly podobné cíle jako dnešní muzea, ve 

kterých je dodnes část exponátů těchto sbírek uchována. Byly vyhledávanými místy pro 

vědecké bádání i zábavu a uspokojení zvědavosti a fascinace hrůzou a monstry. Velmi 

oblíbenými exponáty těchto sbírek byly zakonzervované deformované lidské i zvířecí 

plody a části jejich těl či tělesných pozůstatků. Dále také obsahovaly předměty, o nichž 

se věřilo, že jsou pozůstatky monster a další kuriozity. Právě tyto sbírky budou pozdější 

                                                
44 ECO, Umberto. Dějiny legendárních zemí a míst. Vyd. 1. Překlad Jindřich Vacek, Helena Lergetporer, 
Pavel Štichauer. Praha: Argo, 2013, 480 s. ISBN 978-802-5709-085. 
45O zrůdách a věcech podivuhodných (Des monstres et prodiges) Ambroise Paré (1573) – autor v této 
knize předkládá způsoby vzniku monster a výklad jejich existence. Považuje je tak za reálně existující 
tvory, jejich existence není rozporována nebo považována za omyl či fikci. Dále např. Monstrorum 
historia Ulisse Aldrovandiho (1642, De monstris od Fortuna Licetiho 1616, Conrad Gessner: Historia 
animalit (1551-58), Jan Jonston: Historia naturalis (1653). 
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badatelé zkoumat ve snaze vyvrátit zažité představy o existenci monster. Životní prostor 

monster se ponenáhlu zmenšuje stejně jako rozměr času. Ze současnosti a prostoru za 

humny vesnice začínají monstra mizet do minulosti nebo do odlehlých končin světa. 

S postupným rozvojem cestovatelství a přírodních věd se tenčí výčet lokalit, kde by 

mohla monstra existovat. 

Náboženské motivy víry v monstruální jsou pomalu nahrazovány touhou po 

vědeckém poznání. Zároveň se změnou myšlení a s příchodem nových filosofických 

směrů jsou monstra vytlačována postupně i z představ lidí a stávají se předmětem 

různých forem uměleckého zpracování – nejčastěji literární fikce, malířství a 

ilustrátorství, později fotografie a ve 20. století také filmu a počítačové grafiky a tvorby. 

 

5.5 Od novověku po současnost 

Monstruální bytosti a víra v ně nezanikly ani po rozkladu mytologicko-

náboženského rámce výkladu světa.  Začátek skepse vůči jejich existenci nalézáme u 

Marca Pola, který nebyl spokojen s popisem jednorožce. Plně si uvědomoval rozdíl 

mezi reálným pozorováním a popisem vycházejícím z tradice. 

Idea monster jako božích poslů a součásti světa byla nahrazena touhou po 

vědeckém poznání a musela tak ustoupit změnám v myšlení a výkladu světa. Objevují 

se nové typy monster a bytostí, která do této práce zahrnuta nebudou, ale je vhodné se o 

jejich existenci zmínit. Lidé nemocní či postižení, výtvor doktora Frankensteina, 

zombies a nemrtví, mimozemšťané nebo nová éra popularity vlkodlaků či úpírů ukazují 

monstra jako produkt zábavního průmyslu dodnes. Lidská fantasie je neomezená a tak 

literární a filmová tvorba vytváří pomocí moderní techniky nové druhy monster, jejichž 

existence není historicky podložena. Velmi diskutabilní je také zařazení dinosaurů mezi 

monstra. Rozhodla jsem se, tyto tvory mezi monstra nezařadit, ačkoli jejich kosterní 

pozůstatky mohly být předobrazem některých monstruálních bytostí. Tato teorie není 

dosud ověřena a zůstává tak na poli předpokladů. Kosterní pozůstatky dinosaurů a 

dalších tvorů byly známé již ve starověku, není ale možné doložit, jak si je tehdejší lidé 

vykládali nebo zda se některé báje a příběhy vázaly přímo k nim. 

Osvícenci a propagátoři osvícenského a vědeckého způsobu myšlení viděli v 

pověrách a mýtech nešvar, který by měl být vymýcen a překonán. Existence monster se 

tak dostává blíže k fikci umělých literárních světů, fantasii a snění, historii a přežitku 
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dob a věr minulých, jež je třeba vymýtit nebo nahradit rozumem a racionálním 

myšlením. Přes veškeré snahy osvícenců o vymýcení pověr a víry v monstra tohoto cíle 

nebylo dosaženo. Ani vědecké zkoumání, jemuž byli podrobeni deformovaní lidé i 

domnělé pozůstatky monster, nemohlo přinést zásadní argument, který by víru 

v nadpřirozeno a monstruálno zdiskreditoval až k jejímu zavržení. 

Zvláštní prostor získala monstra při vzniku nového žánru – karikatury. Stávají se 

symbolickým zobrazením protivníka, kterého je potřeba zesměšnit a porazit. Představují 

negativní vlastnosti a skutky, které jsou formou karikatury pranýřovány a 

zesměšňovány. Karikatury z reformačního období zobrazují monstra jako symbol a 

postavu ďábla. Cizí, nepřátelské nebo neznámé je zastupováno některým z monster. 

Vlastní, známé, morálně nebo dle zákona správné tím získává převahu a potvrzení 

svého statusu. 

Následující doba romantismu a s tím obrat k antice přinesla novou vlnu zájmu o 

mytologii, přírodu a také monstruální. V druhé polovině 18. století vzniká tzv. gotický 

román, jenž je předchůdcem hororu. Autoři dávají prostor bestiím, přízrakům, duchům a 

dalším bytostem, které navozují strach. Typickým příkladem jsou slavné romány 

Drakula Brama Stokera či Frankenstein od Marry Shelly. V umění zaznamenáváme 

výrazný obrat k popisování a zobrazování člověka ve všech jeho podobách od krásných 

zdravých jedinců až k starým, zohaveným nebo postiženým, ale stále se jedná o 

zobrazení člověka. Spolu se snahou o vytvoření moderní mytologie je oživováno 

povědomí i o antické mytologii a vzdělanosti. Nejedná se o snahu oživit či posílit 

existující víru v existenci monster, ale o nový výklad mytické historie a o nalezení 

důkazů o dlouhé kontinuitě existence národa a tím ospravedlnění pro národní 

uvědomění a z něj plynoucí společensko-politické požadavky. Toto zkoumání monster 

je tedy částečně motivováno také národními a politickými zájmy. Vědecký zájem o 

monstra ze strany historiků, etnografů a folkloristů je motivován snahou popsat lidovou 

kulturu a dějiny národa za účelem společensko-politické objednávky. Folklor se stává 

výkladní skříní kultury a zájem o něj je módní záležitostí. 

Kromě vědeckého zájmu o monstra nalézáme i zájem literární. Díla, která 

popisují obludy a monstra jsou velmi populární mezi gramotnou populací a příběhy 

z nich kolují v ústním podání i mezi negramotnými lidmi. Vesnické a městské 

obyvatelstvo se odlišuje zejména v ochotě uvěřit v reálnou existenci monster, která je u 

málo vzdělaného vesnického obyvatelstva a také městské chudiny vyšší. Ve spise O 
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tragickém umění z roku 1972 Fridrich Schiller46 ukazuje, jak jsou pro člověka hrůzné a 

děsivé výjevy zároveň odpudivé i přitažlivé. Ačkoli se těchto obrazů děsíme, stále po 

nich toužíme47. 

Ve 20. století prodělala společnost rychlý vývoj díky novým technologickým 

možnostem. Pokračování procesu industrializace, usnadnění komunikace 

prostřednictvím telegrafu a později telefonického spojení a následná informační 

revoluce, zrychlení cestování díky leteckému průmyslu, významný a rychlý rozvoj 

zábavního průmyslu jsou jen některé aspekty, které měly vliv na diametrální změnu 

životního stylu a způsobu myšlení člověka v průběhu několika generací. Toto se 

projevuje také v umění, jež se vyvíjelo mnohem dynamičtěji než kdy dříve. Monstra 

nebyla nikdy zapomenuta. Salvádor Dalí na svých nejznámějších obrazech ztvárňuje 

obludy, které tvoří kombinováním tělesných částí zástupců odlišných zvířecích druhů. 

Na obraze Pokušení svatého Antonína znovu ukazuje spojení mezi monstrem a ďáblem, 

který jeho prostřednictvím pokouší a trýzní hrdinu. Symbolika Dalího obrazů ukazuje, 

že monstra nikdy nemohou zmizet. Jejich ukotvení v kultuře je stále stabilní a silné. 

Obdobně je tomu u literatury, kde jsou rozvíjeny nové literární žánry, zejména fantasy a 

scifi literatura, na něž poté navazuje film prostřednictvím zpracování knižních předloh i 

tvorby děl nových. Předmětem scifi literatury je budoucnost, vědecký pokrok a 

společenská změna, spolu s tím také objevování vesmíru a inteligentních bytostí, které 

obývají vzdálené galaxie. Příběhy fantasy literatury probíhají v naší minulosti nebo ve 

zcela odlišném fiktivním světě.  J.R.R. Tolkien Středozem zasadil do fiktivního světa, 

stejně jako C.S. Lewis Narnii. Terry Pratchett pro svět zvaný Zeměplocha upravil a 

použil výkladový rámec tzv. plochého světa, jenž byl užíván nejvíce ve středověku. 

Jakkoli se autoři při tvorbě fiktivních světů inspirují realitou, stále se jedná o světy ze 

                                                
46 MARTINSON, Steven D. A companion to the works of Friedrich Schiller. Rochester, N.Y.: Camden 
House, 2005, xiv, 333 p. Studies in German literature, linguistics, and culture (Unnumbered). ISBN 15-
711-3183-3. 
47 Tento zdánlivý rozpor není cizí ani dnešní kultuře, zejména hororové filmy z něj těží diváckou přízeň. 
Tato ochočená hrůza, která má svá pravidla a přesně vymezený prostor a čas se stala vyhledávaným 
zdrojem zábavy. Příjemce si je vědom toho, že se jedná o fikci. Může se ztotožnit s postavami a prožít 
hrůzný scénář příběhu, ale nadále zůstává vědomí, že se nejedná o skutečnou realitu. Stále tedy 
zůstáváme v bezpečí. Nepřichází úzkost ani podezření, že by se v našem okolí pohybovalo nějaké 
monstrum a chtělo nám uškodit, protože existuje jen v umělecké fikci a představách. Není součástí 
reálného světa, v něm ztrácí svou moc, kterou mělo v historii nebo v alternativních světech. Světy 
z fiktivní světy či alternativní reality jako jsou ty z uměleckých děl, filmových ztvárnění nebo například 
herní světy je možné vyzkoušet nebo si přát žít v nich trvale, ale nejsou naším reálným životním 
prostorem, není nutné ani možné jim čelit.  
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slov. Takové světy mají svá vlastní pravidla existence. Monstra v nich našla nový 

domov, prostor a čas, který již v realitě nemohla udržet. 

Filmová tvorba otevřela novou kapitolu zobrazování monster. Zatímco literární 

světy umožňují čtenáři vytvořit si vlastní představy o monstrech na základě autorova 

popisu, filmová zpracování dávají příšerám konkrétní vzhled, který divák nemůže 

ovlivnit. Může jej přijmout či odmítnout, ale nikdy ho nemůže změnit. Rozvoj 

hororových filmů ve 30. a později v 50. letech 20. století. Ve 20. letech začaly být velmi 

populární filmy o upírech a poté o vlkodlacích. Zlatá éra těchto filmů proběhla ve 30. a 

na začátku 40 let. Tehdy vznikla zásadní díla jako Nosferatu (1922)48, The son of 

Frankenstein (1939)49 či Dracula (1931)50. Svět filmu si oblibu v monstrech připomněl 

ještě v letech padesátých, kdy se k tématu monster vrátil. Obliba příšer ve filmu nijak 

neupadá ani dnes. 

                                                
48 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens.  In: IMDb [online].  [cit. 2014-08-10].  Dostupné 
z:http://www.imdb.com/title/tt0013442/?ref_=nv_sr_1 
49Son of Frankenstein. In: IMDb [online]. [cit.2014-08-10]. Dostupné z: 
http://www.imdb.com/title/tt0031951/?ref_=fn_al_tt_2 
50Dracula.  In: IMDb [online]. [cit.2014-08-10]. Dostupné 
z:  http://www.imdb.com/title/tt0021814/?ref_=kw_li_tt 
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6 Klasifikace monster a třídění dle kritérií 

 

6.1 Základní rozdělení monstruálních bytostí 

Svou podstatou jsou monstra bytosti v mnoha ohledech vyčleněné z přirozeného 

světa přírodních zákonů. Nadpřirozený původ, zjev, schopnosti, kvality, vlastnosti, které 

jsou jim vlastní, omezují možnosti jejich zařazení do kategorií a třídění dle shodných 

znaků. 

 

6.1.1 Bytosti hmotné x nehmotné 

Základní rozdělení podle existence fyzického těla na bytosti hmotné a nehmotné 

přejímám od francouzského badatele Clauda Lecouteux, který toto dělení aplikoval na 

přízračné bytosti a strašidelné postavy středověku. Toto dichotomické dělení je nasnadě, 

protože většinu monster, které zmiňovaný autor popisuje lze zařadit do jedné z těchto 

skupin. Ale není možné jej označit za definitivní nebo vyčerpávající. Vždy je možné 

najít výjimky, které dané kritérium nesplňují. Omezenou výpovědní hodnotu tohoto 

dělení podtrhuje skutečnost, že zařazení konkrétního tvora se může lišit v závislosti na 

zdroji jeho popisu a v případě textů folklorního původu také na variantě příběhu. Jako 

příklad uveďme meluzínu51.  

 

                                                
51 V západoevropském pojetí je Meluzína podobná vodní panně, ale pravidla má dva ocasy. Vyskytuje se 
od rodových pověstí šlechtických rodů (např. Lucemburkové) až po pověsti lidové, v nichž nemá tělo, ale 
vydává hlasitý žalostný nářek, který je slyšet z komína domu. O tom např. NEJEDLÝ, Martin. Středověký 
mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. Vyd. 2., rozš. Praha: Scriptorium, 2014. 531 s., [32] s. 
obr. příl. ISBN 978-80-87271-97-1. 
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6.2 Typologie monster na základě fyzických znaků 

 

6.2.1 Monstra se zvířecími tělesnými znaky x monstra se smíšenými tělesnými 

znaky 

Základním kritériem pro rozlišení mezi těmito kategoriemi je existence či 

absence fyzických znaků, které jsou vlastní rodu homo sapiens. Existence tělesných 

znaků podobných člověku dává takovéto bytosti jiný význam a výkladový rámec než 

tvorovi, jenž tyto znaky postrádá. Zvláštní skupinou monster jsou bytosti, které vznikly 

spojením zvířecích a lidských tělesných částí, nezávisle na způsobu jejich vzniku. 

Nejznámějšími zástupci této skupiny jsou sfinga, minotauři, kentauři, satyrové, harpyje, 

sirény, mořské panny a lykantropové. V jejich existenci je těsně a neoddělitelně spojen 

člověk se zvířecí říší. Toto spojení není možné přerušit, oddělit a tím se úplně vymanit 

z přírody a říše zvířat. Tato monstra přesahují přírodu a svět zvířat směrem ke člověku a 

stávají se prostředníkem mezi nimi. Svou existenci ukazují šanci k povýšení ze zvířete a 

monstra na člověka a zároveň příležitost ke ztrátě lidství a degradaci do pozice a formy 

zvířete, do světa zvířat. 

 

6.3 Typologie monster dle původu 

 

6.3.1 Monstra mytického x umělého původu 

Monstra mytického původu jsou tvorové, u nichž je možné doložit jejich původ 

v mytologických textech a jejich pozůstatcích. Tito tvorové a představy o nich jsou úzce 

spjati s kulturou a každodenností lidí již od starověku52. 

Monstra umělého původu jsou bytosti vytvořené člověkem  na základě možnosti volně 

kombinovat prvky. Pro tuto kategorii zavádím pomocné kritérium datace vzniku 

monstra, za které považuji období průmyslové revoluce a s ní spojených změn ve 

společnosti a kultuře. Nejedná se o monstra původní, ale o příšery v přeneseném a 

rozšířeném významu tohoto pojmenování. V této kategorii monster je velmi početná 

                                                
52 Např. chiméra, pegas, gryf, mantichora a jiné.  
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skupina tvorů, vytvořených ve 20. století pro potřeby herních systémů a zábavního 

průmyslu, ale nemajících reálný historický původ53. Další skupinou této kategorie jsou 

tvorové, kteří vznikli na základě možností moderní vědy. Nejznámější zástupce této 

skupiny je godzila, která vznikla jako reakce na obavy z jaderné války. Godzila přitom 

nemá mytické předky a jedná se o obludu, která byla vytvořena pro účely zábavního 

průmyslu. 

 

6.4 Typologie monster dle způsobu vzniku 

Zde uvedené příklady třídění monster není možné využít pro všechny zástupce 

tohoto druhu bytostí. U některých z nich zatím nebyl původ představ o jejich existenci 

dostatečně probádán a zůstává neznámý. Problémem jsou také různé varianty podání a 

textů o nich, které si mohou vzájemně odporovat. Ačkoli se konkrétní monstrum 

objevuje v různých částech světa, popisy a představy o něm se mohou výrazně lišit. Ani 

v rámci jednoho kulturního areálu či okruhu se nemusí popisy shodovat ani v otázkách 

vzhledu či původu monstra. 

 

6.4.1 Vznik 

Když Perseus usekl Medůze hlavu, z její krve vznikla řada příšer, které získaly 

některé z jejích schopností a začaly osidlovat a podmaňovat si okolní svět. Z násilného 

aktu vznikly bytosti, které dále šířily zlo a škodily dobru. Tyto bytosti vznikly jako 

nezamýšlený důsledek jednání. 

 

6.4.2 Narození, vylíhnutí 

Nejčastějším způsobem vzniku monstra je jeho narození54 či vylíhnutí55. 

Nezávisle na tom, zda jsou to potomci bohů, titánů, monster, lidí či zvířat. Samotný 

způsob narození či vylíhnutí stejně jako doba těhotenství, březosti či inkubační doba 

vajec jsou odlišné od přirozeného přírodního řádu a způsobu rozmnožování. Tato 

odlišnost je prezentuje dichotomii mezi známým, normálním a cizím, obludným. 

                                                
53 Labuťodlaci a jiná stvoření v herním světěv Dungeons and Dragons.  
54 Např. Minotaurus.  
55 Bazilišek a jiné. 
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6.4.3 Stvoření x vytvoření 

V křesťanském výkladu řádu světa jsou monstra stvořena Bohem z jeho vůle a 

jejich existence není samoúčelná. Akt stvoření je atributem a právem Boha a jen boží 

dílo může být dokonalé. Pokud se lidé rozhodnou napodobit jeho počínání, výsledkem 

se stávají monstra, která jsou ze své podstaty nedokonalá. Proto bylo společenství okolo 

rabi Leva spolu s ním potrestáno za vytvoření umělého člověka, neboť porušili 

přirozený řád světa a stavěli se na roveň Bohu. 

 

6.4.4 Transformace 

Vzniku monstra transformací z člověka či zvířete zpravidla předchází nákaza, 

mravní úpadek, prokletí či jiná forma události. Transformace v monstrum je jednou 

forem trestu za provinění proti řádu. Člověk ztrácí své lidství v podobě fyzického 

vzhledu i lidských vlastností, které v některých případech může opět získat zpět. Zvíře 

ztrácí svou původní podobu a dovednosti.  Transformací člověka či zvířete vzniká 

obávané monstrum, které je nebezpečné lidem, ale zároveň je na ně a jejich 

milosrdenství odkázáno. Pokud jej zabijí, již není možné proces transformace zvrátit. 
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7 Životní prostor a reálnost existence monster 

 

7.1 Prostor 

S rostoucím vědeckým poznáním v humanitních i přírodních vědách včetně 

medicíny se změnil životní prostor monster. V tradičních společnostech byl životní 

prostor monster omezen pouze vírou, magickými a pověrečnými praktikami, které lidé 

vykonávali na svou ochranu a ochranu svého majetku a celé komunity. Monstra byla 

součástí okolního světa, vůči kterému se člověk vymezoval. Přímo ovlivňovala jeho 

život, setkával se s nimi na specifických místech a ve vymezených obdobích (např. 

pomezí obce, ve svém obydlí, hospodářství, na cestách, ale i ve svých snech a 

představách). Prostor obce a přilehlého sousedství je prostorem bezpečným. Místní 

obyvatelé se znají, díky robotní povinnosti není možné se stěhovat, cestování je velmi 

omezené. Kontakt s neznámým je zřídkavý. Zprávy se šíří ústně, později pomocí 

knihtisku a novin. Ve známém prostředí je existence nebezpečí menší a uplatňují se jiné 

jevy. Strach z monster není velký, protože jsou daleko v cizích neprobádaných zemích. 

Výjimku tvoří vlkodlaci a upíři, kteří jsou trvalým zdrojem strachu napříč celou 

Evropou. Jevy jako čarodějnictví, přízraky, duchové, strašidla a démoni jsou reálnějším 

zdrojem obav. Jejich činnost a záškodnictví je bezprostředně patrné, viníka je možné 

vyhledat a potrestat. Proti duchům, démonům a strašidlům existuje mnoho prostředků a 

rituálů magické ochrany56. 

Z počátku nebyla reálnost fyzické existence monstruálních bytostí nijak 

rozporována. Z pohledu jedinců se jednalo o reálně existující bytosti, které mají úzký 

vztah k mytickému světu nebo z něj pocházejí. Nesmíme zapomenout zdůraznit, že to, 

co my nyní označujeme za mytický svět, bylo v antice a později i ve středověku 

považováno za životní realitu a výkladový rámec světa. Pro běžného jedince to byly 

reálně existující tvorové, kteří měli své místo v rámci reality. O jejich existenci 

pochybovali jen nejvzdělanější lidé, obvykle z řad duchovenstva. 

S postupným rozvojem cestovatelství, zámořskými objevy a později také 

vědeckého poznání dochází k omezení prostoru, ve kterém by mohla monstra a mytické 

                                                
56 Výběrem ZÍBRT, Čeněk. Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku = Indiculus 
superstitionum et paganiarum. 2. vyd. Praha: Academia, 1995. 176, [8] s. ISBN 80-200-0511-0. 
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bytosti existovat. Nejdříve jsou odsunuta do neprobádaných krajů. Dokladem toho jsou 

dochované soubory map a zápisky cestovatelů57. V tradiční společnosti velká část 

jedinců nikdy neopustila hranice své vesnice nebo panství. Výjimku tvořili obchodníci, 

kočovné společnosti, tovaryši s vandrovním povolením, vzdělanci zejména z řad kněží a 

absolventů univerzit a v omezené míře také vojáci. Jejich prostřednictvím se šíří zprávy 

o monstrech, divých lidech a dalších fantastických úkazech. Tyto zprávy jsou velmi 

populární, stejně jako folklór, který se k monstrům váže. 

Zámořské objevy se staly nevyčerpatelným zdrojem zpráv, příběhů, fám a také 

hmotných artefaktů, dokazujících nebo vyvracejících existenci monster. Narvalí rohy 

byly pokládány za rohy jednorožců a tím potvrzovaly jejich existenci. Představy o 

monstrech se rozšířily také o vodní příšery. Mnohé z nich ve svých vyprávěních 

popisovali námořníci. Zároveň jsou monstra odsouvána z neznámého prostoru za obcí 

do vzdálené neprobádané země58. Stále přitom zůstává zachována dichotomie mezi 

známým/vlastním a neznámým/cizím/monstruálným. 

Rozvoj vědeckého myšlení a poznání změnil vnímání přírody. Vědecké metody 

klasifikace zásadně změnily pohled na říši zvířat. V prvních přírodopisných publikacích 

nacházíme popisy mytických bytostí a monster. Jejich autoři čerpali z prací svých 

předchůdců, ale později již nebyl tento stav udržitelný a monstra z přírodopisných 

almanachů vypadla. Zařazeni již mohli být pouze reálně existující živočichové, kteří 

byli řádně prozkoumáni a jejichž exemplář byl zachován. Pravděpodobně z tohoto 

důvodu byla Latimérie podivná prohlášena za vyhynulou, neboť její popis byl znám 

pouze na základě zkamenělých pozůstatků. V roce 1938 byly nalezeny pozůstatky 

nedávno uhynulého exempláře a byla zařazena zpět mezi žijící druhy živočišné říše. 

Vyhubení živočichové, o jejichž existenci neměla vědecká obec přesvědčivé důkazy, 

byli zařazeni do kategorie mytických tvorů. 

S postupným zmapováním a prozkoumáním světa se lokality výskytu monster 

začali velmi rychle ztenčovat. Neprobádaná místa existují i dnes, ale v objevení monstra 

doufá a věří již jen malá skupina lidí, kteří se na hledání monster specializují59. 

                                                
57 Výběrem LARNER, John. Marco Polo and the discovery of the World. New Haven: Yale University 
Press, ©1999. xiii, 250 s., [16]s. obr. příl. ISBN 0-300-07971-0. 
58 HUBINGER, Václav. Svět za ohradou. Český lid. 1991, roč. 78, č. 1. 
59 Hledači záhad a monster pomáhají popularizaci monstruálního v současnosti prostřednictvím 
neustálého přísunu zpráv o objevení exemplářů vyhynulých nebo mytologických tvorů. Následné 
přezkoumání nálezů nebo fotografických či filmových důkazů odborníky z řad vědců prokáže, že se jedná 
o některého již známého, zdokumentovaného živočicha nebo o podvrh. Tyto stále se opakující neúspěchy 
nijak neodrazují hledače monster v dalších pokusech.  S tímto se také pojí zábavní průmysl.  
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Existence monster nebyla spojována pouze s reálným světem, ale i se světy 

fiktivními, literárními a v současnosti také filmovými či herními. Monstra byla 

vytěsněna z reality, ale našla nový domov ve světech, které shrnuji pod pojmy fiktivní a 

alternativní. Tyto dva světy – realitu a fikci - není možné přesně oddělit, protože 

v některých dílech jsou vzájemně průchozí60. 

 

7.2 Čas 

Obdobný proces oddělování a změny prodělal také čas jako určení historické 

doby, ve které monstra žijí. Nejdříve byla monstra stále přítomná v současnosti a stále 

účastná v každém okamžiku. Mohla být prostorově vzdálená, přesto existovala 

v reálném čase lidského života. Postupně byla jejich existence zatlačována nejdříve do 

minulosti a se vznikem fiktivních alternativních světů literatury a filmu částečně ztratila 

své místo v chronologii dějin a byla posunuta do existence mimo čas lidského života 

v reálném světě. Časová určení ve fiktivních světech vycházejí z vlastních pravidel a 

historických událostí každého z nich. Pouze pokud jsou světy fikce propojeny s reálným 

světem, mohou monstra existovat v čase lidského života, ve stejném čase jako člověk. 

Lewis Carrol v prvním díle z cyklu Letopisy Narnie61 pracuje s během času, který je ve 

fiktivním světě tak rychlý, že hlavní postavy po návratu z něj nezaznamenávají žádnou 

změnu oproti momentu, kdy do fiktivního světa vstoupily, ačkoli v něm prožily přes dvě 

desítky let. Čas děje druhého dílu62 je od dílu prvního natolik vzdálený, že život a 

skutky hlavních postav jsou jen legendou, jejíž pravdivost je otevřeně zpochybňována. 

                                                
60 Např. kouzelnická svět knih o Harry Potterovi, Středozem, Narnie, Ztracený svět Julese Vernea a další. 
61 LEWIS, C. S. [Letopisy Narnie]. Lev, čarodějnice a skříň. 2. vyd. Praha: Fragment, 2006. 200 s. ISBN 
80-253-0345-4. 
62 LEWIS, C. S. [Letopisy Narnie]. Princ Kaspian. 2. vyd. Praha: Fragment, 2006. 240 s. ISBN 80-253-
0346-2. 
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8 Případová studie: Bazilišek jako mytický tvor 

 

Pro postavu baziliška jsem se rozhodla po uvážení možností přístupu 

k primárním a sekundárním literárním zdrojům a hmotným ztvárněním představ.  Tento 

tvor byl popsán již ve starověku, představy o něm přetrvaly až do současnosti, kde jsou 

reflektovány i v rámci populární kultury. Kontinuita trvání představ o něm poskytuje 

prostor pro komparaci a dává tak možnost pokusit se načrtnout vývojovou linii 

konceptu chápání tohoto tvora. 

 

8.1 Původ jména 

Původ názvu bazilišek není jednoznačný, ačkoli významově jsou obě varianty 

stejné. V řecké tradici je spojován se slovy basiliskos nebo basileus v překladu malý 

král, králíček, králátko. V latině byl používán název Regulus v překladu malý král, 

kníže, princ. V Egyptě byl nazýván sit, arabskou alternativou je název sif. Ze staré 

češtiny se dochovala pojmenování morovid a mrtvovid63 odkazující na jeho schopnost 

zbavovat života pouhým pohledem. 

 

8.2 Bazilišek v alchymii a heraldice 

V alchymii bazilišek symbolizoval prudký oheň a planetu Merkur. Popel z jeho 

těla byl cenou substancí, ze které bylo možné získat drahokamy a perly, které bazilišek 

za života pozřel. Jeho nebezpečnost byla paralelou k rizikovosti alchymistické práce 

s jedovatými látkami. Podle Jana Kefera byl nazýván také černou slepicí čarodějů, která 

symbolizovala přírodu. 

Heraldická znamení, pokud nebyla věnována panovníkem, podléhala vlastnímu výběru 

vlastníka. V České republice jej mají ve znaku města Benátky nad Jizerou64, Kazaň, 

rytířské rody Chlumeckých – Bauerů, Bohuslava z Měděnic, Vraždové z Kunvaldu. 

                                                
63 ANTONÍN, Luboš. Bestiář: bájná zvířata, živlové bytosti, monstra, obludy a nestvůry v knižní ilustraci 
konce středověké Evropy. Praha: Půdorys, 2003, s. 95. ISBN 80-86018-17-2. 
64 Obr. 1: Erb města Benátky nad Jizerou  
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Erbovní a domovní znamení baziliška mělo odradit případné nepřátele, vyvolat v nich 

obavy. Jedná se tedy o symbolickou demonstraci síly vlastníka erbu. 

 

8.3 Starověké představy 

Dle řecké mytologie vznikl bazilišek spolu s dalšími monstry z krve Medúsy 

poté, co jí Perseus usekl hlavu. Odtud získal schopnosti proměňovat všechny živé 

bytosti v kámen svým pohledem. Bazilišek je ze své podstaty tvor destruktivní – již 

samotnou svou přítomností vytváří poušť. Voda, ze které se napil, zůstává jedovatá 

dlouhou dobu poté. 

Dle Plinia Staršího jeho pohled rozbíjí kameny a spaluje zeleň. Zabít ho dokáže 

jen tchoř svým zápachem, kohout kokrháním a jeho vlastní pohled v odrazu zrcadla. 

Plinius popisuje jako hada se světlou skvrnou ve tvaru korunky na hlavě. Pohyboval se 

vzpřímeně. Syčením zaháněl vše živé, v pozdější interpretaci anglických bestiářů jím 

dokázal i zabíjet. 

Na přelomu 2. – 3. století řecký spisovatel Claudius Aelainus poprvé popsal 

smrtelný vliv kohoutího kokrhání na baziliška. Odtud pochází pozdější změny na 

baziliškově vzhledu i zvyk cestovatelů, vozit s sebou pro ochranu na cestách živého 

kohouta. V Hórapollónově díle Hieroglifika z konce 4. století je bazilišek popisován 

jako had velmi podobný kobře. Jako nejjedovatější ze všech tvorů je nazýván králem 

hadů. Zabíjí nejen svým jedem, ale také horkým dechem. 

 

8.4 Středověké představy 

Ve středověku začal být vlivem křesťanství bazilišek považován za monstrum. 

Do té doby byl popisován jako div přírody se zkázonosnými schopnostmi. Bible 

zmiňuje baziliška v žalmu 91, 13 : po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i 

draka65. Bazilišek v tomto vyobrazení je z horní poloviny podobný kohoutu, dolní část 

pak hadu. Symbolicky se jedná o ztvárnění zla. Tato zmínka v bibli otevřela prostor pro 

jeho zobrazování po boku světců jako důkazu triumfu božího díla nad zlem a ďáblem. 

                                                
65Žalmy91. Biblenetcz [online].[cit.2014-08-09].Dostupné 
z: http://www.biblenet.cz/app/b;jsessionid=sbc9qcpl4psd?book=Ps&no=91&_sourcePage=vNMaZX-
HJCFzAbCbDEC2ERZv2CoYyti0WVidjr1Yd_g%3D&__fp=rN7U_siZfzfPg2t23cxU8A%3D%3D 
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Baziliška jako atribut sv. Markéty66 můžeme nalézt např. v díle Mistra třeboňského 

oltáře. Křehká světice silou své vůle a čistoty ochočila monstrum, které se plně 

podvolilo její vůli. Krása, čistota, harmonie tak symbolicky vítězí nad zlem a ďáblem. 

Na obrazech cyklu sedmi smrtelných hříchů bazilišek často představuje smyslnost 

(luxuria); proto byl jeho jed pokládán za příčinu epidemického šíření syfilidy ke konci 

15. stol. 

Podle vídeňské pověsti datované k roku 121267 vzniká bazilišek z vejce 

sneseného kohoutem, který se spářil s ropuchou. Vejce vyseděla ropucha nebo had. 

Pověst vznikla po nalezení baziliškovi podobného pískovcového útvaru na dně studny, 

ze které vycházely jedovaté výpary. Podle této pověsti nechtěl pekař provdat svou dceru 

za chudého tovaryše. Ten se na radu učence, který odkazoval na Pliniův spis, spustil do 

studny vybaven zrcadlem. Vlastní obraz příšeru zahubil, její torzo bylo následně 

pověšeno na domovní štít pekařství. 

Albertus Magnus (přelom 12. - 13. stol.) popisuje zvíře s šupinatým dlouhým 

trupem, hadím ocasem, čtyřmi páry kohoutích nohou, hlavou kohouta ozdobenou 

korunkou nebo kohoutím hřebínkem. Tento popis se skoro shoduje s ilustrací 

v Aldrovandiho68 díle Dvé přírodopisných knih o plazech a dracích69. 

 

8.5 Bazilišek v zoologii 

Ve zvířecí říši je Basiliscus specifickým rodem ještěrů z čeledi leguánovitých. 

Přirozenou domovinou tohoto ještěra je střední a jižní Amerika. Dorůstá délky až 80 cm 

včetně dlouhého ocasu, samci mají hlavu a hřbet ozdobený vysokými hřebeny. 

Barevnost se liší dle konkrétního druhu. Mláďata jsou soběstačná ihned po vylíhnutí 

z vajec, péči dospělého jedince nepotřebují. Díky schopnosti rychle se pohybovat, 

dokáží „běhat po vodě“70.  Lidově jsou nazýváni „The Jesus Christ Lizard“ v překladu 

Ještěr Ježíše Krista. Není možné říci, zda tento lidový název ovlivnil překlad Bible nebo 

je odvozen od baziliškových běžeckých výkonů. 

                                                
66 Obr. 2: Mistr třeboňského oltáře po roce 1380. Svatá Kateřina, Máří Magdaléna a Markéta 
67 ANTONÍN, Luboš. Bestiář: bájná zvířata, živlové bytosti, monstra, obludy a nestvůry v knižní ilustraci 
konce středověké Evropy. Praha: Půdorys, 2003, s. 92. ISBN 80-86018-17-2. 
68 Obr. 3: Bazilišek. Ulisse Aldrovandi, "Serpentum et draconum historia", 1640  
69 ANTONÍN, Luboš. Bestiář: bájná zvířata, živlové bytosti, monstra, obludy a nestvůry v knižní ilustraci 
konce středověké Evropy. Praha: Půdorys, 2003, s. 96. ISBN 80-86018-17-2. 
70 Obr. 4: Bazilišek zelený  
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Pojmenovávání nově objevených živočichů získalo svou systematičnost až 

v průběhu vývoje přírodních věd a vzniku klasifikačních systémů (např. K- Linné a 

další). Do té doby bylo závislé na znalostech a rozhodnutí jednotlivých objevitelů. 

Zavedení pravidel pro tvorbu pojmenování zčásti omezila badatelovy možnosti výběru, 

ale umožnila další třídění a zpracování údajů. Basiliscus jako živočišný druh byl 

objeven a popsán bělošskými osadníky na území střední a jižní Ameriky, což nemohlo 

být dříve než po roce 1511. Je tedy zřejmé, že mytologická představa baziliška 

předcházela popisu a pojmenování druhu, které proběhlo na základě podobnosti ještěra 

s mytologickou postavou. 

 

8.6 Bazilišek na stránkách českého lidu 

Představy o baziliškovi v Čechách a na Moravě popsali badatelé na stránkách 

Českého lidu. Čeněk Zíbrt71 ukazuje na jeho provázanost s pověstmi o plivníkovi, hadu 

hospodáříčkovi72 a hadím králi. Bazilišek je tvor po sedmi letech vysezený jedovatou 

žábou z kohoutího vejce. Nelze mu pohlédnout do očí, protože jeho pohled je smrtící. 

Zabít jej lze nastavením zrcadla. 

 

                                                
71 ZÍBRT, Čeněk. Otázky a odpovědi. In: Český lid. Praha, 1926. 26. s. 301-302. 
72 Např. MOTTL, Jan. O hadu se zlatou korunkou. In: Český lid. Praha, 1902, s. 421. 12. 
ŠOLTA, Antonín. Pověry o hadech. In: Český lid. Praha, 1898, s. 135-136. 7. 
ZÍBRT, Čeněk. Staré zprávy o hospodáříčkovi. In: ZÍBRT, Čeněk a Lubomír NIEDERLE. Český lid. 3. 
vyd. Praha, 1894, s. 432-436. 
ZÍBRT, Čeněk. Had ssaje mléko krávě. In: ZÍBRT, Čeněk. Český lid. 14. vyd. Praha, 1905, s. 85. 
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8.7 Obraz baziliška v populární literatuře 

V populárních beletristických příbězích pro děti a mládež o Harrym Potterovi73 

vyjadřuje postava baziliška zlo, negativní sílu. Intelektové schopnosti baziliška zahrnují 

řeč pomocí hadího jazyka, touhu a přání plnit rozkazy svého pána, potřebu zabíjet a 

touhu po krvi. Následující popis pochází z jedné z knih ze školní knihovny. Název této 

knihy není v textu zmíněn. 

„Z mnoha strašlivých dravých zvířat a netvorů, jež obcházejí naši zemi, žádné 

není podivnější a vražednější než bazilišek, známý též jako Hadí král. Tento had, 

kterýžto může dorůsti obrovitých rozměrů a žíti mnohoset let, rodí se z kuřecího vejce 

vysezeného ropuchou. Způsoby, jak zabíjí své oběti, jsou překvapivé, poněvadž bazilišek 

má k tomu účelu netoliko smrtící jedové zuby, nýbrž i vražedný pohled a všichni, na něž 

jej upře, okamžitě zemřou. Pavouci před ním prchají, neboť on jest jejich úhlavním 

nepřítelem, a sám bazilišek prchá toliko před kokrháním kohouta: ono jest pro něj 

smrtící.“74 

Z fyzického popisu tvora obsahuje kniha toto: 

„Obrovitý had – zářivě, jedovatě zelený a silný jako kmen dubu …… šupinatého 

nosu….“75 

„spatřil tlamu roztaženou dokořán, dost velkou, aby ho mohla spolknout celého, a plnou 

zubů dlouhých jako jeho meč, tenkých, třpytivých a jedovatých….“76 

Ve filmové verzi tohoto příběhu byly zvýrazněny jedové zuby, velikost těla77. Oproti 

starověkým a středověkým představám je bazilišek prezentován jako obrovitý krvelačný 

tvor, jehož hlavním cílem je zabíjet vše živé. Jeho dech již není smrtelný, pohled ano. 

Pokud na něj oběť pohlédne pouze přes odraz od zrcadla či jiného předmětu, zkamení, 

ale je možné toto zvrátit správnou léčbou. 

                                                
73 Harry Potter je čarodějnický učeň z příběhů autorky J. K. Rowlingové. Celý příběh se odehrává na 
pomezí reality – takz. mudlovského světa a světa kouzelníků a magie. Mudlové je pojem označující 
jedince, kteří nemají vlastní magii a kouzelnické schopnosti. Kouzelnický svět a svět mudlů se navzájem 
stýkají v některých spojovacích bodech či místech, ale nekouzelníci jsou udržováni v nevědomosti o 
existenci světa kouzel pomocí zásahů zplnomocněných kouzelníků. Proto nejsou schopni uznávat 
existenci magických tvorů, jako jsou např. baziliškové, fénix, jednorožci, draci a jiné. Zároveň tyto tvory 
nejsou schopni bez pomoci vidět, slyšet či jinak je rozeznat. 
74 ROWLING, Joanne K. Harry Potter a tajemná komnata. Praha: Albatros, 2008, s. 269. ISBN 978-80-
00-02216-1. 
75 ROWLING, Joanne K. Harry Potter a tajemná komnata. Praha: Albatros, 2008, s. 268. ISBN 978-80-
00-02216-1. 
76 ROWLING, Joanne K. Harry Potter a tajemná komnata. Praha: Albatros, 2008, s. 269. ISBN 978-80-
00-02216-1. 
77 Obr. 5: Zobrazení baziliška ve filmové verzi příběhů o Harrym Potterovi. 
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8.8 Změna percepce monstruálného v historickém vývoji lidstva na 

příkladu baziliška 

Během starověku byl bazilišek popisován jako jeden z divů přírody. Jeho 

zkázonosné schopnosti z něj činili postavu obávanou, ale uctívanou zároveň. V rámci 

výkladu světa byl mýtus chápán jako dávná minulost a o jeho pravdě nebylo 

pochybováno. Existence baziliška je v tomto kontextu všeobecně uznávána, ačkoli 

setkat se s ním nebylo považováno za výhru. 

Křesťanský rámec výkladu světa a popis baziliška v Bibli jej zařadil do kategorie 

monster a obludných bytostí. Stává se symbolem negativních vlastností, ďáblovým 

pomocníkem a nositelem zkázy. Jeho existence byla obecně přijímána jako součást 

reality. Existenci pověrečných praktik dokazuje např. cestování s kohouty. Zmíněný 

příklad ukazuje, že se jednalo o představu velmi rozšířenou a živou. 

S postupným rozvojem vědy a poznání, spolu s racionalizací lidského myšlení 

přestaly mytické a náboženské systémy plnit funkci výkladu světa. Mytologie byla 

spolu s náboženstvím označena za přežitek, který v moderní společnosti může plnit 

pouze zábavní funkci a dokladovat vyspělost civilizace, která před fantaskními příběhy 

dala přednost vědeckým faktům. Bazilišek se z mytologického tvora s ničivými 

schopnostmi stal ještěrem obývajícím pralesy střední a jižní Ameriky. Toto zhmotnění 

mytologického zároveň přineslo definitivní ztrátu důvěryhodnosti. Stále existují lidé, 

kteří věří na existenci dalších mytologických bytostí78 a snaží se ji prokázat nalezením 

jednoho z těch tvorů. Bazilišek toto štěstí neměl, jeho existence v reálném světě byla 

odmítnuta. 

Spolu s mizením „životního prostoru“ pro mytické tvory se jejich existence 

přesunula do alternativních světů a vesmírů, jiných dimenzí reality, budoucnosti nebo 

minulosti, snů či podvědomí. Ve Flaubertově Pokušení Sv. Antonína se mnichovi 

během jeho snu zjevují obludná monstra, která mu ztěžují jeho životní cíl stát se 

řeholníkem a vyvolávají v něm pochyby o správnosti jeho rozhodnutí. V příbězích o 

Harrym Potterovi získávají mytologická stvoření nový životní prostor ve fiktivním 

                                                
78 např. Mokele Mbemve, příšera z jezera Loch Ness a jiné. 
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světě, který je oddělen od reality nekouzelníků, kteří nejsou schopni tyto tvory vidět či 

jinak smyslově vnímat a začlenit do svého výkladu světa. 
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9 Závěr 

 

Představy o monstrech prodělaly během dlouhého historického vývoje mnohé 

proměny a spolu s tím se posouval i jejich význam v kultuře. Od prvotního nekritického 

přijímání reálné existence příšer přes snahy o jejich začlenění do živočišné říše až po 

přesunutí jejich existence do fiktivních světů ze slov a symbolů. Výklad symboliky 

monster se postupně proměňoval od personifikace přírodních sil, morálky a vlastností 

lidí přes skrytého ďábla až k ztělesnění obav a strachu z cizího a neznámého světa. Dnes 

monstra žijí mimo svět lidí vzdálená v historii nebo fikci. Přesto neztratila nic ze své 

popularity a ani jejich budoucnost nevypadá černě. Jak jsem již uvedla, popularizaci 

zajišťuje vysoce mediálně promyšlený a podporovaný kult „záhad“ a „tajemna“, 

případně nabídka hrůzostrašných scénářů, sledovaných z pohodlí domácností a 

multimediálních kinosálů. Stejně je tomu i s knižní produkcí z oblasti fantasy. Snažila 

jsem se ukázat, že koncept monstruálního zaujímal čestnou a nezastupitelnou pozici 

nejen ve společnostech antických, středověkých a novověkých, ale také ve 

společnostech zcela moderních. Zastávám názor, že kult monster a s ním spojená víra 

v tajemno a záhadné bytosti, vždy patřil a pravděpodobně i nadále bude patřit 

k rezonujícím celospolečenským kulturním univerzáliím a jevům na pomezí víry a 

fikce. 
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