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Abstrakt  

Tato bakalářská nastiňuje vývoj způsobu zobrazování nadpřirozených bytostí v japonské 

literatuře a komiksu. Konkrétně se zaměřuje na tři postavy, lišku (kicune), psíka 

mývalovitého (tanuki) a skřeta (tengu) ve třech časových obdobích – středověk, doba 

předmoderní a současnost. Středověká literatura je zastoupena sbírkami legend secuwa, 

předmoderní literatura díly ţánru kibjóši a současnost japonskými komiksy vydanými po 

roce 2000. Záměrem první části práce je stručně nastínit vývoj zobrazování nadpřirozených 

bytostí a představit analyzované nadpřirozené bytosti. Druhá část se věnuje analýze 

jednotlivých postav. Z metodologického hlediska se jedná o rozbor a komparaci literární 

postavy v kontextu strukturální naratologie. Postavy jsou analyzovány jako fikční 

jednotliviny v textuře díla.  

 

Klíčová slova  

Nadpřirozené bytosti, kicune, tanuki, tengu, japonská literatura, japonský komiks 



Abstract  

This bachelor thesis shows the development of depicting supernatural beings in Japanese 

literature and comics. The thesis analyses three supernatural beings – fox (kitsune), racoon 

dog (tanuki) and goblin (tengu) in three time periods – Middle Ages, Early modern period 

and present days. Middle Age literature is covered by collection of setsuwa legends, Early 

modern literature by writings of kibyoshi genre and Present days by japanese comics 

published after the year 2000. The aim of the first part of the thesis is to briefly outline the 

development of depicting of the supernatural beings and introduce analysed beings. Second 

part deals with analysis of the individual characters. Methodology is analysis and 

comparation of the Literary Characters in the context of Structural Narratology.  

 

Keywords 
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Transkripční poznámka  

Japonská jména v textu jsou uváděna dle japonského způsobu, tzn. „Příjmení Jméno“. Dále 

byla pro fonetický přepis japonštiny zvolena česká transkripce. Veškeré uvedené citace 

přeloţené z angličtiny či japonštiny jsou vlastními překlady. 
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1. Úvod 

Nadpřirozené bytosti se objevují v literatuře a umění kaţdé země. Pro Japonsko je 

specifické, ţe se vedle lidí a zvířat s nadpřirozenými schopnostmi můţeme setkat i 

s oţivlými předměty, a termín jókai 妖怪, označující vše výše zmíněné, je běţně pouţíván i 

pro nadpřirozené jevy. Ve starších dílech byly nadpřirozené bytosti často vyuţívány 

k vysvětlení různých přírodních úkazů a katastrof, náhlých úmrtí a podobně. Od té doby 

jejich vnímání prošlo určitým vývojem a v současném Japonsku se vyskytují od  literatury
1
 a 

umění
2
 přes  filmovou tvorbu aţ po reklamu. Jako inspirační zdroj slouţí i spisovatelům 

mimo Japonsko.
3
 Kromě toho jsou i předmětem výzkumu v Mezinárodním výzkumném 

centru pro japonská studia (Ničibunken 日文研).  

Ve své práci se pokusím nastínit vývoj způsobu zobrazování nadpřirozených bytostí v 

japonské literatuře a komiksu. Vzhledem k rozsahu práce jsem se rozhodla zaměřit se na tři 

konkrétní bytosti, a to lišku (kicune狐), psíka mývalovitého (tanuki 狸) a skřeta (tengu 天

狗 ). Jejich zobrazení budu zkoumat ve třech časových obdobích – ve středověku, v 

předmoderní době a v současnosti. Středověká literatura bude zastoupena dvěma sbírkami 

legend secuwa 説話, „Kondžaku monogatari šú“ (今昔物語集, Sbírka dávných vyprávění) 

a „Udži šúi monogatari“ (宇治拾遺物語, Doplněné příběhy z Udţi). Z předmoderního 

období jsem zvolila díla „Oja no kataki ute ja hara cuzumi“ (親敵討腹鞁, Pomsta rodičů a 

bubnování na břicho) a „Kómansai angja nikki“ (高慢斎行脚日記, Deník o pouti k očištění 

od okázalosti) od autora Koikawy Harumačiho (1744 - 1789). V současné tvorbě se se 

zaměřím na tři japonské komiksy vydané po roce 2000, konkrétně „Akai sato no tengu“ (赤

い里の天狗, Skřet z rudé vesnice), „Gugure! Kokkuri san“ (繰繰れ! コックリさん, Toč 

se, toč, Kokkuri!) a „Nacume júdžinčó“ (夏目友人長, Nacumeho Kniha přátel). Co se týče 

informací o nadpřirozených bytostech, budu vycházet především ze článků „The Book of 

Yokai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore“ (Forster 2015) a „Haunting modernity: 

Tanuki, trains, and transformation in Japan“ (Forster 2012) od Michaela Dylana Forstera a 

                                                           
1
 Za literaturu zmíním díla Kógokua Nacuhika京極 夏彦 (Nar. 1963)   

2
 Například díla Išiguro Ajako岩崎書店 (Nar. 1973)  

3
 Například v novele Vila Inkognito (2003) od amerického spisovatele Toma Robbinse (nar. 1932) se objevuje 

postava lišky a psíka mývalovitého.  
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knihy „An Introduction to Yokai culture: Monsters, Ghosts, and Outsiders in Japanese 

History“ od Komacua Kazuhika (Komacu 2017).  Ohledně lišky a psíka mývalovitého pro 

mě byl přínosný článek „The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of 

Japan“ od U. A. Casala (Casal 1959), informace o skřetovi jsem čerpala mimo jiné z článku 

„Monks, Sovereigns, and Malign Spirits: Profiles of Tengu in Medieval Japan“ od 

Wakabajaši Haruko (Wakabajaši 2013).  

V první části práce stručně nastíním vývoj zobrazování nadpřirozených bytostí a 

představím lišku, psíka mývalovitého a skřeta. Ve druhé části budu zkoumat jednotlivé 

postavy z výše zmíněných ukázek v kontextu strukturální naratologie. V závěru se pak 

pokusím o jejich komparaci. 

Z metodologického hlediska se bude jednat o rozbor a komparaci literární postavy v 

kontextu strukturální naratologie. Postavy budu analyzovat jako fikční jednotliviny v textuře 

díla podle teorie Petra A. Bílka (Bílek, Hrabal, Kubíček: 2013). Budu si všímat zejména 

výstavby postavy a její charakterizace, zásadní pro mě bude charakterizace formou showing, 

tedy nepřímá charakterizace. Nepřímá charakterizace probíhá na mnoha úrovních, důleţitý 

pro mne bude způsob, jakým daná postava jedná, její reakce na různé situace, dále zda jedná 

aktivně nebo pasivně, racionálně či iracionálně, zda svým jednáním způsobuje změnu ve 

fikčním světě, jestli svými činy škodí či pomáhá a podobně. Budu rozebírat i prostředí, 

pokud bude pro danou postavu signifikantní, a vnější zjev postav. U děl z předmoderního 

období a současnosti se zaměřím i na ilustrace. Protoţe jde o nadpřirozené bytosti, budu si 

téţ všímat, jaké nadpřirozené schopnosti jsou zobrazeny a jak s nimi autor pracuje. Dále 

jsem vycházela z návrhu komplexního pojetí postavy od Jamese Phelana (1951), (Bílek, 

Hrabal, Kubíček: 2013). Dle Phelana je postava sloţená ze tří dimenzí – syntetické, 

mimetické a tematické, přičemţ jedna z těchto sloţek můţe být záměrně posílena ve 

prospěch textového záměru. Mimetická dimenze umoţňuje čtenáři vnímat danou postavu 

jako komplexní bytost a proto je pro něj jednodušší se s ní identifikovat, postavy s posílenou 

tematickou dimenzí jsou naopak jednoduché a slouţí pouze pro zobrazení daného tématu
4
. 

Budu se snaţit zjistit, zda je u postavy některá z těchto dimenzí posílená a následně 

porovnám, zda v průběhu času došlo k nějaké výrazné změně v posilování dimenzí.  

                                                           
4
 S takovými postavami se běţně setkáváme v didaktických textech či v proletářské literatuře.   
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V práci si pokládám otázku, jak se vyvíjelo zobrazování nadpřirozených bytostí a jakým 

způsobem autoři s jednotlivými bytostmi pracují. Domnívám se, ţe v zobrazení lišky, psíka 

mývalovitého a skřeta došlo ke stejnému posunu jako u démonů oni 鬼, který popisuje 

Noriko T. Reider (Reider 2003). Podle ní se démoni, kteří původně vzbuzovali v lidech 

hrůzu, postupně začali objevovat v narativech i umění jako komické postavy. Jejich 

zobrazení se vyvíjelo dále aţ do moderní doby, kdy se lze setkat i s démonem, jenţ 

je kladnou postavou.
5
 V japonském komiksu se pak mění i vizuální zobrazení. Autorka 

zmiňuje komiks Urusei jacura うるせいやつら od autorky Takahaši Rumiko (nar. 1957), 

kde se démon objevuje v podobě mladé přitaţlivé dívky. Na inspiraci démonem odkazují 

bikiny s tygřím potiskem, rohy a špičaté zuby.
6
 (tamtéţ, s. 135-51). Reider shrnuje moderní 

zobrazení následovně:  

„Lum (démonka) je zobrazena jako roztomilá, oddaná a pozorná manželka. …Mnoho 

čtenářek se s ní může ztotožnit, protože se chová se jako běžná žena. Výsledkem této 

přeměny je, že z démonů, kteří byli dříve velmi obávaní, se staly objekty komercializace.“ (s. 

151, zkráceno)  

Protoţe čtenáři se mohou s postavou ztotoţnit, došlo u postavy démona k posílení 

mimetické dimenze.  

Mojí hypotézou je, ţe ve starších dílech byly zkoumané bytosti zobrazeny spíše jako 

záporné postavy, které jednají za účelem uškodit lidem či je oklamat. V současných dílech 

se naopak dostanou v narativu více prostoru, bude u nich posílena mimetická dimenze a 

půjde buď o přímo kladné, nebo neutrální postavy. Ve vizuálním zobrazení předpokládám 

posun od zvířecí podoby k lidské, kde se z původní podoby bytosti zachovají jen klíčové 

prvky, které budou v souladu s estetikou dnešního japonského komiksu.
7
    

 

                                                           
5
 Například v pohádce Naita akaoni (泣いた赤鬼, Červený démon, který plakal), kdy se démon chce spřátelit 

s lidmi, kteří se ho bojí.  
6
 Démoni na svitcích ve středověku měli rohy a byli odění do tygří kůţe. Špičaté zuby odkazují na 

kanibalismus, který byl u středověkých démonů běţný. 
7
 Jelikoţ japonský komiks má mnoho ţánrů s rozdílným způsobem kresby, je třeba uvést, ţe se bude jednat o 

estetiku komiksu ovlivněnou Nakaharou Dţun´ičim, Osamem Tezukou a jinými autory, především autory 

mangy pro dívky. Jedná se o velké oči, rty a nos naznačen jednoduchou linkou, dívčí rysy a androgynní 

muţské postavy a podobně. (Křivánková 22-4) 
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2. Nadpřirozené bytosti  

Japonské nadpřirozené bytosti jsou v japonštině označovány termínem jókai 妖怪, který 

se dá přeloţit jako zjevení, duch či strašidlo. (Labus, Sýkora 2000:180) Tento termín se 

začal pouţívat aţ v době Meidži (1868-1912)
8
 a popisuje nadpřirozené fenomény, ale i 

zvláštní pocity, zvuky, zvířata či lidské bytosti. (Papp 2010:8) V literatuře se objevují od 

nejstarších dochovaných textů, byly hojně zobrazovány i v umění a typově jsou velmi 

rozmanité. Původně šlo o bytosti nahánějící hrůzu, ale s postupem času přestaly být takto 

vnímány a našly si cestu do různých oblastí ţivota. Objevují se ve všech oblastech populární 

kultury, v reklamách, a po nadpřirozených bytostech jsou pojmenované i některé produkty a 

druhy jídel, například značka sake Tengu-mai 天狗舞  druh suši kappa maki 河童巻 . 

(Kazuhiko 2017:6-7)  

 

2.1 Vývoj zobrazení nadpřirozených bytostí v literatuře a umění  

Nadpřirozené bytosti se vyskytují uţ v nejstarších literárních památkách
9
, ale první 

pokusy o vizuální zobrazení přišly aţ ve středověku s ilustrovanými svitky emaki.
10

 V druhé 

polovině období Muromači (1336-1573) se svitky začaly dostávat i mezi prostý lid. 

(Kazuhiko 2017:17-8) Ve stejné době se také objevují svitky s různou variací názvu Hjakki 

jagjó (百鬼夜行, Noční průvod stovek démonů). (Papp 2010:32) Protoţe dříve umělci 

nadpřirozené bytosti nezobrazovali, bylo jejich zobrazení velkým průlomem, který svědčí o 

jistém posunu vnímání.  

V období Edo (1603 - 1868) se nadpřirozené bytosti staly velmi populárními a byla 

publikována řada příběhů, kde se do nějaké míry objevovali. (Kazuhiko 2017:18-9). Vedle 

literatury byly častým námětem dřevořezů
11

 a divadelních her
12

. První dřevořezy s 

                                                           
8
 V literatuře období Heian (794 – 1185) se pouţívalo označení mononoke 物の怪, v období Edo (1603-1868) 

pak termín bakemono 化け物 či henge 変化.  
9
 Kodžiki 古事記 (712), Nihon Šoki日本書紀 (720) a zeměpisné slovníky fudoki 風土記.  

10
 Není jisté, z jakého důvodu nebyly předtím nadpřirozené bytosti zobrazovány. Je moţné, ţe nebyly 

zobrazovány z toho důvodu, ţe nebylo zvykem zobrazovat ani japonská boţstva boţstva. Svou roli mohl hrát i 

strach z nadpřirozených bytostí.  
11

 Ukijoe (浮世絵, Obrazy prchavé ţivota). Tisk probíhal pomocí několika tiskařských desek. Častým námětem 

byly herci, kurtizány a přírodní scenérie (Reischauer, Craig 2000:112-3).  
12

 Jedna z neznámějších je hra pro divadlo kabuki, Jocuja kaidan (四谷怪談, Podivný příběh z Jocuji, 1825).  
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nadpřirozenými bytostmi můţeme najít v dílech Kacušiky Hokusaie
13葛飾北斎 (1760-1849). 

Hokusai pak ovlivnil dílo Utagawy Kunijošiho歌川国芳 (1797-1861), který také vytvořil 

mnoho dřevořezů s nadpřirozenou tematikou.  (Papp 2010: 37-8) Ještě zásadnější vliv měl 

malíř Torijama Sekien鳥山石燕 (1712-1788), který vypracoval pět „encyklopedií“, v nichţ 

vyobrazil 206 nadpřirozených bytostí.
14

 Na kaţdé jednotlivé stránce se vţdy věnoval jedné 

nadpřirozené bytosti a vedle jejího vyobrazení zde byly i informace o ní. Sekienovo dílo se 

proto blíţilo jakési encyklopedii. Protoţe ve vizuálním zobrazení v předchozí době chyběly 

názvy i popisy bytostí, dílo má pro jejich vizuální zobrazení velký význam. Z jeho přehledů 

čerpali spisovatelé i autoři komiksu, například Mizuki Šigeru. (tamtéţ: 32-4)  

Charakteristickým ţánrem, který v předmoderní době vzkvétal, byl kaidan 会談 , 

vyprávění o zvláštních či nadpřirozených událostech. (tamtéţ: 35-6). Protoţe v období Edo 

se obyvatelé nemuseli obávat válek ani hrůz s nimi spojených, začali vnímat vyprávění 

strašidelných příběhů jako určitý druh zábavy. Takzvaná setkání k vyprávění sta příběhů 

(Hjakumonogatari kaidankai 百物語会談会) byla oblíbená u všech společenských vrstev. 

(Reider 2000:265-8). Účastníci se scházeli za soumraku, zapálili sto svíček a s kaţdým 

příběhem je postupně zhasínali. Na konci se místnost ponořila do tmy a věřilo se, ţe v ten 

okamţik nastane nějaký nadpřirozený jev. Příběhy byly sbírány do sbírek kaidanšú 会談集 a 

nejpopulárnější z nich byly zpracovány divadlem kabuki 歌舞伎. (Papp 2010:36) V období 

Edo se tedy poprvé setkáváme s určitou komercionalizací nadpřirozených bytostí. 

Změna v  zobrazování nadpřirozených bytostí pak přichází po 2. světové válce v komiksu 

Mizukiho Šigerua (水木しげる , 1922-2015). Nadpřirozené bytosti ve svých dílech 

vyuţívalo mnoho dalších autorů
15

, nikdo ale neměl tak velký vliv jako Mizuki s komiksem 

Gegege no Kitaró (ゲゲゲの鬼太郎). První díl komiksu vyšel v roce 1960 a na konci 60. let 

začal vycházet první animovaný seriál.
16

 Podoba komiksu i seriálu prošla během času 

                                                           
13

 Hokusai manga (北斎漫画, Hokusaiovi skeče) a Hjaku Monogatari (百物語 Sto příběhů).   
14

 Jsou to Gazu Hjakki Jagjó (画図百鬼夜行, Ilustrovaný průvod sta démonů, 1776), Kondžaku Gazu Zoku 

Hjakki (今昔画図続百鬼夜行, Sto démonů z dob minulých a dnešních, 1779),  Kondžaku Hjakki Šúi (今昔百

鬼拾遺, Dalších sto démonů z dob dávných a dnešních, 1781) a Hjakki Curezure Bukuro (百鬼徒然袋 Sbírka 

sta různých démonů, 1784)  
15

 Například Tezuka Osamu (手塚治虫, 1928-89) v komiksu Dororo (どろろ, 1967-68) nebo Umezu Kazuo 

(楳図かずお, nar. 1936) v komiksu Nekome kozó (猫目小僧).  
16

 Seriál vycházel od ledna 1968 do března 1969. Další se vysílaly v 70., 80. a 90. letech, zatím poslední 

vycházel mezi léty 2007 – 2009.  
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určitým vývojem. Postavy ke konci 90. let se v porovnání s těmi původními vizuálně značně 

liší. Zatímco na počátku se komiks i seriál velmi blíţily hororové manze, ve kterých se 

běţně objevovaly mrtvoly, mstiví duchové či vraţdy, později jsou nadpřirozené bytosti spíše 

roztomilé, případně škodolibé a tomu odpovídá i jejich vzhled. (tamtéţ 2010:50-6)   

Mizuki podobně jako Sekien stvořil „encyklopedii“ nadpřirozených bytostí. V časopise 

Šónen Sunday
17

 publikoval k daným postavám z komiksu vţdy ilustraci, jméno a krátký 

popis. Tímto velmi rozšířil počet a rozmanitost nadpřirozených bytostí, které byly pouţívány 

dále v pop-kultuře. Nicméně v jeho díle se objevují i nadpřirozené bytosti z Evropy, jiné 

bytosti jsou výmyslem samotného autora. (Shamoon 2013:281)  

Mezi nejznámější nadpřirozené bytosti patří liška, psík mývalovitý a skřet. Protoţe se 

hojně objevují od nejstarších dochovaných textů přes středověké sbírky legend a 

předmoderní díla aţ po současnou literární, komiksovou i jinou tvorbu, zvolila jsem 

k analýze tyto tři bytosti.   

2.2 Liška  

Liška (kicune 狐) je jedna z nejznámějších nadpřirozených bytostí v Japonsku. Vedle 

termínu kicune, který je pouţíván i pro běţnou lišku, existují i různá místní jména.
18

 Stejně 

jako psík mývalovitý je běţná liška zvířetem, které ţije v blízkosti lidských obydlí, a 

v případě, ţe se blíţí člověk, je schopna velmi rychle zmizet. Z tohoto patrně pochází 

představa, ţe je liška schopná stát se neviditelnou. (Forster 2015:172-200)   

Liška má v japonském folklóru různou funkci. Můţe být jak poslem boţstva Inari
19

, tak 

mstivou a nebezpečnou nadpřirozenou bytostí, která je schopná člověka posednout a 

způsobit mu zkázu či smrt. Nicméně nejde o zcela nevyzpytatelnou bytost, liška jedná podle 

určitých pravidel. Pokud jí člověk pomůţe a liška slíbí, ţe dluh splatí, svoje slovo dodrţí. 

(Wilbur 2016:5-6)  

                                                           
17

 Týdeník, který publikuje šónen mangu (mangu orientovanou na chlapecké publikum). Vychází od roku 1959.  
18

 Například osaki-gicune尾先狐, kuda gicune管狐, nogicune 野狐 nebo jakan 野干.  
19

 Šintoistické boţstvo sklizně, rýţe, čaje, saké a zemědělství.  
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Typickým způsobem, jakým liška klame, je proměna v krásnou ţenu.
20

 V mnoha 

příbězích takto liška svede vlivné muţe a zapříčiní jejich pád, (Casal 1959:28) případně se 

s muţem oţení a ţije s ním, dokud není odhalena.
21

 (Forster 2015:172-200) Mladé lišky jsou 

schopné proměnit se jen na krátkou dobu, nicméně i přesto se jim většinou podaří člověka 

přelstít. Běţně jsou odhaleny, kdyţ jim zpod oděvu začne vykukovat ocas nebo se jim náhle 

protáhne tvář do liščí tlamy. Stará liška je schopna udrţet lidskou podobu po velmi dlouhou 

dobu, proměna ale nikdy není dokonalá. Její postava ve tmě lehce září, její tvář je delší neţ 

tvář běţného člověka a má také problém s vyslovováním některých slov.
 22 

Odraz lišky na 

vodě je vţdy zvířecí a bezpečně ji také pozná pes. (Casal 1959:6-8)  

Kromě přeměny v člověka také mate pocestné tím, ţe vytváří v dálce iluzi světla, 

případně celého obydlí. Pokud pocestný usne v domě vytvořeném liškou, ráno se vzbudí na 

hřbitově či v pustině. V mnoha příbězích také liška daruje lidem peníze, které se později 

promění v tlející listy.
23

  (Tamtéţ: 9-10)  

O lišce můţeme najít zmínky jiţ v nejstarších dochovaných textech, kde se objevuje jako 

dobré i špatné znamení. Vedle toho se často objevují příběhy o posednutí liškou - kicune-

cuki. Většinou liška posedne člověka, aby mohla předat zprávu z jiného světa, nebo proto, ţe 

chce způsobit člověku utrpení. (Forster 2015:172-200) Příběhy o posednutí liškou jsou svým 

způsobem samostatnou kategorií, a proto se jimi nebudu dále zabývat.  

                                                           
20

 Tato představa přišla pravděpodobně z Číny. (Forster 2015:172-200).  
21

 Taková liška je označována jako kicune njóbó (狐女房, liščí manţelka).  
22

 Například „moši-moši“.  
23

 Tato schopnost je typičtější pro psíka mývalovitého.  
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2.3 Psík mývalovitý  

Pojem tanuki 狸 bývá chybně překládán jako mýval či jezevec
24

, ze zoologického 

hlediska jde ale o psíka mývalovitého,
25

 proto budu v textu dále pouţívat označení psík.
26

 

Podobně jako liška je psík zvíře, které ţije v blízkosti lidí, a umí rychle utéct, pokud je 

vyrušen. I psík s nadpřirozenými schopnostmi se vykytuje v blízkosti člověka. (Forster 

2012:4)  

Většinou je zobrazován jako vrávorající tvor s velkým břichem, který má zálibou v pití 

saké, rád mění svojí podobu a napodobuje buddhistické mnichy. Jedna z nejznámějších 

charakteristik jsou jeho obrovská varlata, který vyuţívá při různých proměnách. (Forster 

2015:172-200) Je vnímán jako nenasytná bytost, nicméně pokud je mu prokázána nějaká 

laskavost, můţe projevit vděk. (Casal 1959:52-53)  

V některých případech je zaměnitelný s liškou,
27

 na rozdíl od ní ale málokdy způsobuje 

váţnou škodu, většinou si z člověka pouze nevinně střílí. Je také méně vychytralý neţ liška a 

poměrně nemotorný a komický. Zatímco nejčastější podoba lišky je svůdná ţena, psík se 

objevuje proměněný v tlustého mnicha. Oproti lišce psík málokdy posedne člověka. (Casal 

1959:50-51), (Forster 2015:172-200)  

Mění se v různé typy lidí, ale i v různé předměty, coţ je další vlastnost, která ho odlišuje 

od lišky. Mnoho proměn také provádí pomocí přebujelých varlat, coţ byl častý motiv 

v dřevořezech i jiném umění. Často se mění v buddhistického mnicha a rád ţije v blízkosti 

buddhistických chrámů. Protoţe jeho obětí bývají většinou muţi, jeho další běţná proměna 

je v mladou sluţebnou. Pokud oběť stráví noc v náručí této sluţebné, ráno se probudí na 

hromadě tlejícího listí. Psík se nicméně umí proměnit i v přitaţlivého muţe a svést ţenu, 

nebo v opilce, a pod záminkou opilosti rozbíjí věci. (Casal 1959:51-5) Vedle toho dokáţe 

                                                           
24

 Jezevec (mudžina 狢) také patří mezi nadpřirozená zvířata a v mnoha starých textech je zaměnitelný 

s psíkem. V některých regionech se pro psíka pouţívalo označení mudžina. (Forster 2012:6). V některých 

textech také nejde jasně říci, zda slovo mudžina skutečně odkazuje na jezevce či na psíka. (Casal 1959:50). V 

současnosti bývá mudžina chybně spojován s nadpřirozenou bytostí, která se zjevuje jako člověk bez obličeje. 

K této záměně dochází pravděpodobně kvůli stejnojmenné povídce od Lafcadia Hearna, kde vystupují právě 

postavy bez obličeje. Správné označení těchto bytostí je ale nopperabó野箆坊.  
25

 Latinsky Nyctereutes procyonoides.  
26

 Další, méně časté označení psíka, je mameda豆狸. 
27

 Běţně pouţívaný termín pro lišku a psíka je kori狐狸.  
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měnit podobu svého okolí a vydávat zvuky bubnováním na břicho (haracuzumi腹鼓), čímţ 

často mate pocestné a přivádí je na scestí. (Forster 2012:6-7)  

Dále umí stvořit iluzi hromů, blesků, nebo zemětřesení. V přestrojení často obchoduje 

s lidmi a platí jim zlatými mincemi, které se záhy změní v suché listí. Dalším z jeho 

oblíbených výstřelků je klamání rybářů - rybář má pocit, ţe má plné sítě, vytáhne je a zjistí, 

ţe jsou prázdné.
28

 Umí se také učinit neviditelným, vstoupit do domu a pohybovat s věcmi. 

Často začne uprostřed noci házet na střechy kamení, nechá spadnout vědro do studny nebo 

shazuje na zem hrnce a pánve. (Casal 1959:51-6) Tato představa souvisí nejspíš s faktem, ţe 

psík je noční tvor a při hledání potravy mnohdy zavítá do lidských obydlí.  

První zmínky o psíkovi jsou v kronice Nihon šoki, kde je záznam o jeho proměně 

v člověka. (Casal 1959:50) Dále se s ním setkáváme ve středověkých narativech, zejména 

v legendách secuwa, kde často skončí mrtvý. Jeho zobrazení se dále vyvíjelo a v období Edo 

se běţně objevoval jako lehkováţný a do jisté míry nešikovný podvodník.
29

 (Forster 2012:6-

7) V předmoderním období se tato představa rozvíjela a později začal být zobrazován téměř 

jako přátelský tvor. (Forster 2015:172-200)  

V současném Japonsku je psík také symbol plodnosti, prosperity a štěstí, proto se nachází 

před restauracemi a dalšími podniky. (Forster 2015:172-200) Známý je z animovaného 

filmu od studia Ghibli, Ponpoko
30

, kde skupina psíků bojuje proti lidem, kteří kácejí jejich 

lesy.  

                                                           
28

 Toto nejspíš souvisí s tím, ţe psík má velmi rád ryby.  
29

 Například v příběhu Bunbukučagama分福茶釜 se objevuje psík, který se promění v konvici na čaj, ale poté 

nevydrţí horko, kdyţ chce jedna z postav uvařit v konvici vodu. Promění se proto zpět v psíka a utíká. Psík 

napůl proměněný v konvici se poté objevuje v mnoha dřevořezech ukijoe a dalším umění.  
30

 Celým názvem Heisei taniki gassen ponpoko平成狸合戦ぽんぽこ.  
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2.4 Skřet  

Skřet (tengu 天狗) je nadpřirozená bytost se zobákem či dlouhým nosem, křídly, a 

lidským tělem. Často se objevuje v přestrojení za mnicha jamabuši
31

, (Wakabajaši 2013:1) 

vyniká v bojových uměních a je asociován s buddhismem a praktikami spojenými s askezí 

v horách. (Forster 2015:115-53) Z hlediska buddhismu byl brán spíše jako zlá bytost, která 

brání vykonávání buddhistických praktik a jejich šíření. (Kazuhiko 2017:120-1)  

Skřeti byli také uctíváni jako ochránci hor, proto se v různých horských chrámech a 

svatyních pořádají festivaly na jejich počest. Dále se objevují i jako duchové či boţstva lesa. 

Jsou spojování s náhlým padáním stromů v lese, smíchem v hloubi lesa a podobnými těţko 

vysvětlitelnými úkazy. (Forster 2015:115-53)  

Kolem dvanáctého století se skřet objevuje jako pomstychtivá bytost, která se snaţí 

přinést do společnosti chaos, případně jakoţto nepřítel buddhismu obtěţuje mnichy a klame 

obyčejné lidi. Mimoto mnichům, kterým se nepodaří dosáhnout osvícení, hrozí proměna ve 

skřeta. (Wakabajaši 2013:1)  

Důvod zápisu slova tengu znaky s významem „nebe“ (天) a „pes“ (狗) není jasný. Jeho 

zobrazení se nejspíš od toho, jak byl popsán v nejstarších textech, značně změnilo.
32

 (Forster 

2015:115-53) Starší popsaná podoba skřeta je tzv. „vraní skřet“ (karasu tengu, 烏天狗). Jde 

o bytost, která se více podobá ptáku neţ člověku – má ptačí zobák a opeřená křídla, postava 

je lidská. Během období Edo byl tento typ téměř nahrazen „skřetem s dlouhým 

nosem“ (hanataka tengu, ハナタカ天狗), který se více podobá člověku, je ale vysoký, má 

červenou tvář, ptačí křídla a dlouhý nos. Dnes je převáţně zobrazován druhý typ skřeta. Za 

jejich původní podobu je ale povaţován luňák hnědý
33

. (Kazuhiko 2017:120-2) V některých 

případech je vraní skřet podřízený skřetovi s dlouhým nosem. (Forster 2015:115-53)  

                                                           
31

 Jamabuši山伏. Asketický mnich sekty Šugendó 修験道. Sekta vznikla během 7. století syntézou šintoismu, 

buddhismu, lidového šamanismu a taoistické magie. Mniši ţili v horách a snaţili se pomocí různých cvičení 

získat magickou sílu.  
32

 Ptačí zobrazení skřeta můţe být například asociováno s mytologickým ptákem Garudou, který se objevuje 

v hinduismu a buddhismu a nejspíš se dostal do Japonska spolu s buddhismem.  
33

 Latinsky milvus migrans.  
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3. Analytická část  

3.1 Liška  

3.1.1 Středověk  

Pro analýzu postavy lišky jsem zvolila legendu „Jak se liška od řeky Kója přeměnila 

v ženu a jezdila na koni“ ze sbírky Kondžaku monogatari šú. (Koriyama, Allen 2015:210-3)  

Kondžaku monogatari šú今昔物語集 (Sbírka dávných vyprávění, 1120) je sbírka 1039 

legend secuwa, která byla sestavena na začátku 12. století. Dělí se na tři části: legendy 

z Indie, legendy z Číny a legendy z Japonska. Z příběhů jsou dvě třetiny buddhistické a 

zbytek je sekulární. V buddhistických příbězích prezentuje buddhismus ve zjednodušené 

podobě, aby mu porozuměli i běţní lidé. I proto se takové příběhy spíše soustředí na zázraky 

nebo podivné příběhy neţ na doktrínu. (Širane 2007:529–30)  

Liška se v narativu objevuje jako vedlejší postava. Hlavní postavou je stráţný, který se ji 

pokouší chytit. Poprvé ho liška přelstí a uteče mu, napodruhé se mu to jiţ podaří.  

S liškou se poprvé setkáváme, kdyţ v podobě mladé dívky čeká u řeky a volá na muţe 

projíţdějící kolem na koni. Pokud někdo zastaví, poprosí o svezení do Kjóta. Po pár metrech 

jízdy ale z koně seskočí, promění se v lišku a se štěkotem uteče. Z jakého důvodu se liška 

chce opakovaně svézt na koni, kdyţ toho po chvíli zanechá, není jasné. Nabízí se zde 

moţnost, ţe jde o mladou lišku, která ještě není schopná udrţet lidskou podobu po delší 

dobu, a tímto způsobem se snaţí v této schopnosti zdokonalit, případně ji lákají činnosti, 

které dělají lidé, a proto chce jezdit na koni. Důvod pro své chování ale mít nemusí, a moţná 

tak činí jen proto, aby lidi mátla, coţ je pro lišky typické.  

Kdyţ stráţný lišku přiváţe po nasednutí na koně k sedlu, aby neutekla, liška reaguje 

klidně a jen se ho zeptá, proč to udělal. Dále neprotestuje ani se nezdá, ţe by se pokoušela 

utéct. Z toho můţeme soudit, ţe věří ve svou schopnost muţe ošálit. S prvním liščím 

kouzlem se setkáváme, kdyţ narazí na procesí šlechtice, coţ donutí muţe změnit směr jízdy. 

Nakonec dojede na místo, kde na něj mají čekat ostatní stráţní. Zde liška sice začne křičet, 

aby ji pustil, ale strach s největší pravděpodobností pouze předstírá. Stráţný je kdesi 

v horách, pod vlivem kouzla si ale myslí, ţe je na místě, kde na něj měli čekat ostatní stráţní. 
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Liška se snaţí svého únosce skrz jeho vyčarované přátele přesvědčit, aby ji pustil. Ten má 

pochyby, ţe uteče, ona ale rychle vymyslí, jak ho uchlácholit:  

„Potom jeden z nich (strážných) založil do luku šíp a řekl: „Teď ji pusť, bude to zábava. 

Budeme jí střílet po zadních. Někdo se určitě strefí.“ (s. 211) 

Liška tedy kromě schopnosti přelstít únosce pomocí kouzel předvídá i chování ostatních 

stráţných. Musí proto znát i lidskou povahu.  

Falešné prostředí mizí v okamţiku, kdy liška uteče. Liška nejspíš nejprve stvoří průvod 

šlechtice, aby únosce donutila jet oklikou. Muţ, který se domnívá, ţe jede stále ulicemi 

města, v té chvíli míří po cestě do hor. Liška tedy průvodem odvede jeho pozornost, aby 

mohla stvořit komplikovanější kouzlo. Od té doby kolem sebe vidí stráţný falešné prostředí, 

zajede proto daleko od města i stráţnice. V horách pak liška věrně napodobí muţe, které 

únosce dobře zná. Do nějaké míry tedy nejspíš vyuţívá paměti lidí, které chce přelstít.  

Stráţný se o pár dní později pokusí lišku chytit znovu. U řeky potká vzhledově odlišnou 

dívku, která chce svézt. Nechá ji nasednout, opět ji přiváţe k sedlu a dojede s ní na místo, 

kde čekají ostatní. Tentokrát cestou nenarazí na ţádnou překáţku a liška ţádná kouzla 

nepouţije. Poté dívku bije, aby ji donutil proměnit se v lišku. Kdyţ se tak stane, nechá ji 

utéct. Proč se liška nechá chytit podruhé a není schopna pouţít lsti, aby unikla, opět není 

jasné. Je moţné, ţe liška nerozezná jednoho člověka od druhého, a tak nepoznala, ţe jde o 

stejného stráţného. Také je moţné, ţe liška chtěla pouţít kouzlo, ale protoţe se muţ jiţ 

s liščími kouzly setkal, neúčinkovala na něj. Nabízí se i moţnost, ţe průvod šlechticů 

nestvořila unesená liška, ale skupina jiných lišek, které se při únosu nacházely poblíţ. Kdyţ 

hlavní hrdina při prvním únosu zjistí, ţe byl oklamán, říká: „Ti lidé s loučemi na ulici Ičidžó 

byli ve skutečnosti určitě lišky!“ (s. 212) Moţná šlo o mladou lišku, které přišly na pomoc 

ostatní lišky, přelstily muţe a pomohly jí utéct. Kdyţ se chytila do pasti podruhé, ostatní 

lišky nebyly na blízku, a proto nedokázala uniknout.  

Jestli je tedy liška dost mocná na to, aby stvořila falešné okolí, nelze s určitostí říci. Je 

jisté, ţe se umí učinit neviditelnou. Liška má z nějakého důvodu zájem jen o jezdce cestující 

do Kjóta, a kdyţ někdo jede špatným směrem, nezjeví se mu. „Když překročil řeku Kója, 

nikdo tam nebyl. Když se však obrátil směrem ke Kjótu, uviděl dívku stojící u řeky.“ (s. 210) 

Také na konci příběhu mizí hrdinovi přímo před očima.  
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Vnější zjev lišky není nijak popsán, lze soudit, ţe jde o druh, který se v Japonsku běţně 

vyskytuje.  V lidské podobě jde vţdy o mladou dívku. To můţe ukazovat na mládí samotné 

lišky. Co se prostředí týče, podobně jako běţné lišky se vyskytuje v blízkosti lidí. Vţdy čeká 

u cesty, kudy projíţdějí jezdci, a prchá směrem k lesu. Úplnému styku s lidmi se vyhýbá.  

Na konci legendy jede stráţný podél řeky do Kjóta a potká nemocnou dívku. Nabídne jí 

svezení, ale ona odvětí, ţe nechce být chycena, a zmizí. V závěru je dodáno, ţe lišky se 

běţně mění v lidi, ale tato liška byla tak mocná, ţe dokázala muţe dovést daleko do hor. 

Dále se píše, ţe dopadla velmi špatně, protoţe se pokusila přelstít člověka. Z příběhu 

neplyne jasné morální ponaučení, jen ukazuje, ţe liška není všemocná. Tématem je tedy 

liška, která dopadne špatně proto, ţe se snaţí ošálit člověka. U lišky je posílená tematická 

dimenze. 

Pro lišku je typická proměna v ţenu či dívku, čemuţ postava v ukázce odpovídá. Lišku, 

ačkoliv je pravděpodobně mladá, nelze poznat podle vyčuhujícího ocasu či podle odrazu na 

vodě. Nechová se typicky zlomyslně ani krutě, pouze klame projíţdějící lidi tím, ţe se nechá 

svézt na koni, po nějaké chvíli seskočí a uteče. Muţe sice zavede hluboko do hor, k tomu ale 

dojde proto, ţe je zahnána do úzkých, nikoliv za účelem uškodit. Tradiční představě tak 

z větší části odpovídá.  

 

3.1.2 Předmoderní doba  

Z předmoderní doby jsem zvolila postavu lišáka z příběhu Oja no kataki ute ja hara 

cuzumi 親敵討腹鼓 (Pomsta rodičů a bubnování na břicho, 1777) od Koikawy Harumačiho 

(恋川春町, 1744 - 1789). (Koikawa 1958) Jde o dílo ţánru kibjóši (黄表, doslova ţluté 

kníţky), které patří do zábavní literatury gesaku 戯作. Ţánr vzkvétal ve druhé polovině 18. 

století. Text, který tvořila převáţně kana, byl vpisován do prázdných míst v ilustraci. Na 

rozdíl od jiných ţánrů zábavní literatury, kde ilustrace pouze doplňovaly text, byly ilustrace 

v kibjóši stejně důleţité jako text samotný. (Širane 2002:672-3). Donald Keene označuje 

kibjóši jako zvláštní ţánr na pomezí literatury a malby. (Keene 1978:399-400). Kvůli 

způsobu, jakým text doplňuje ilustrace, se mnoho odborníků se domnívá, ţe právě kibjóši 

jsou předchůdcem japonského komiksu. (Křivánková 2007:10) Koikawa Harumači se 
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narodil do rodiny niţšího samuraje v provincii Suruga
34

 a je autorem více jak třiceti 

kibjóši.(Širane 2002:672-3)  

Lišák je v díle označen slovem bjakko (百狐 , bílá liška). Jde o vedlejší postavu a 

v narativu mu proto není věnováno dost prostoru, nicméně ze všech lišek, které se objeví, je 

nejvýraznější.  

Postava se poprvé objevuje na setkání nadpřirozených bytostí, kdy všechny vyzývá, aby 

se napili saké a bavili se. Poté se mu podaří uniknout lovci, který číhá za stromem a kterému 

se podaří zastřelit tři staré lišky. Lovec lituje, ţe se nestrefil, protoţe by na tom určitě 

vydělal. Není řečeno, jak se lišákovi podařilo uniknout. Lovec nejspíš mířil právě na něj, 

protoţe bílá liška je vzácná, tudíţ je moţné se domnívat, ţe utekl s pomocí nějakých 

nadpřirozených schopností.  

Podruhé se postava objevuje společně s mladými liškami u psíka v doupěti. Mladé lišky 

chtějí pomstít své rodiče a lišák zde funguje jako prostředník pro vyjednávání s psíkem. 

Vyčítá psíkovi, ţe je zradil, zároveň se mu vysmívá a nakonec si od něj bere falešné peníze.  

„…tamty lišky zabili kvůli tomu, že jsi nás přelstil… Proto si tyhle peníze vezmeme jako 

náhradu.“ (s. 64)  

Psík neprotestuje a se vším souhlasí. Lišák tedy nejspíš vzbuzuje u psíka respekt. Peníze 

si od něj vezme, i kdyţ ví, ţe jsou falešné. Z jakého důvodu tak činí, se nedozvíme. Je 

moţné, ţe lišky nejsou schopné listy v peníze proměnit, a proto jim jsou k uţitku pro jejich 

lsti.  

Lišák se v narativu nezdá být příliš důleţitým, ale protoţe vystupuje jako jakýsi hlavní 

zástupce všech lišek a protoţe je to on, kdo pak domlouvá s psíkem, jak chytit lovce, 

význam pro děj má a nefunguje pouze k dokreslení atmosféry. V obou případech ovlivňuje 

svým jednáním dění ve fikčním světě.  

Při setkání s psíkem jedná s chladnou hlavou, přestoţe je moţné, ţe ho smrt lišek zasáhla. 

Jeho jednání je tedy racionální. Soudě podle jeho chování i toho, ţe při jednání s psíkem 

kolem něho sedí lišky, které jsou mu nejspíš podřízené, má pravděpodobně mezi liškami 
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 Suruga no kuni駿河国. Dnešní prefektura Šizuoka 静岡県.  
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vyšší postavení. Fakt, ţe jde o vzácnou bílou lišku, toto také potvrzuje. Nesnaţí se nikoho 

ošálit, není ani prohnaný či nelítostný, jak je pro lišku běţné.  

Co se prostředí týče, objevuje se pouze v horách, a to na místě, kde se tajně setkávají 

nadpřirozené bytosti, a v noře psíka. S lidmi nepřichází do styku.  

Protoţe v kibjóši jsou ilustrace nedílnou součástí textu, a také proto, ţe vzhledem k nim 

odpadá potřeba popisovat postavy i prostředí, vnější zjev lze posuzovat pouze z ilustrací. 

Lišák má lidskou postavu, liščí hlavu, ruce a nohy jsou lidské bez srsti a drápů. Obléká 

běţné kimono. (Obr. 1)  

Ţádné nadpřirozené schopnosti nejsou přímo ukázány, nicméně všechny lišky jsou 

psíkem nazývány slovem „bakenakama“. Sloveso bakeru 化ける znamená změnit podobu, 

bakemono 化け物 pak označuje strašidlo. (Labus, Sýkora 2000:180). Z toho soudím, ţe 

lišák má nadpřirozené schopnosti, v běţné podobě vypadá jako zvíře a je schopen se 

proměnit do podoby, jakou můţeme vidět na ilustraci – lidská se zvířecí hlavou.  

 

3.1.3 Současnost  

Ze současných děl jsem k analýze zvolila postavu lišky z šestého svazku komiksu 

Nacume júdžinčó 夏目友人長 (Nacumeho Kniha přátel, 2005-2017),(Midorikawa 2008). 

Autorkou je Midorikawy Juki (nar. 1976).
35

 Hlavní postavou je středoškolák Nacume, který 

je schopen vidět různé nadpřirozené bytosti. Tuto schopnost zdědil po své babičce. Nacume 

se setkává s různými nadpřirozenými postavami, inspirovanými japonským folklórem.  

Narativ vypráví příběh liščího sirotka, který se vydá hledat do města hlavního hrdinu, 

jenţ ho kdysi zachránil před jinou nadpřirozenou bytostí. Ačkoliv v celé manze je liška 

vedlejší postavou, ve vybrané kapitole se stává postavou hlavní. Lišce je věnována většina 

panelů, sama ovlivňuje děj a ostatní postavy kromě hlavního hrdiny jsou zde jen pro 

charakterizaci postavy lišky.  
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 Nacume Júdţinčó. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2017-05-27]. Dostupné z: 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%9B%AE%E5%8F%8B%E4%BA%BA%E5%B8%B3 
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Liščí mládě ţije samo v lese, kde mu ostatní nadpřirozené bytosti ubliţují nebo ho 

vyuţívají. Proto se před nimi většinou snaţí utéct. Ačkoliv je velmi bojácné, nepřistupuje 

k ničemu s negativním chováním. Kdyţ mu jedna z bytostí nabídne lék, který ho promění 

v člověka výměnou za ryby, důvěřuje jí a čistě z dobré vůle jí vyléčí poraněnou nohu. 

Postava tedy jedná ve prospěch ostatních postav fikčního světa.  

Pro výstavbu postavy je velmi důleţitý vztah k hlavnímu hrdinovi. Liščí mládě je 

sirotek a mezi nadpřirozenými bytostmi nemá přátele, a nejspíš proto se citově upíná 

k Nacumemu. Kdyţ na něj vzpomíná, myslí si: „Všichni (nadpřirození tvorové) ho 

poslouchají, má ošklivou kočku a je to velmi trpělivý člověk.“ (s. 2). Jde také o jediného 

člověka, kterého se nebojí. Touţí ho znovu potkat, ale obává se, ţe to není moţné. 

Uvědomuje si, ţe nemá téměř ţádné schopnosti, a snaţí se stát silnějším, aby mohl jednou 

být Nacumemu k uţitku. Jednání postavy je tedy motivováno hlavním hrdinou. Kdyţ se 

odhodlá jít ho hledat do města, má pochybnosti, které jsou ještě posíleny tím, co mu řekne 

jiná nadpřirozená bytost: 

„Na někoho jako ty (Nacume) jistě zapomněl.“ (s. 6) 

V momentě, kdy postava hlavního hrdinu najde, a vidí, ţe je šťastný, se chce vrátit zpět 

do lesa. Uvědomuje si svojí osamělost, a kdyţ ji Nacume na cestě zpět dohoní, rozpláče se. 

Tím, jak je liščí mládě bojácné a nejisté a také způsobem, jakým projevuje emoce, více 

připomíná obyčejné dítě neţ nadpřirozenou bytost. Na to ukazuje i klobouk, který najde 

v lese. Má z něho velkou radost, hraje s ním a objímá ho jako hračku. Protoţe se čtenář 

dozvídá, co si postava myslí a co cítí, můţe se s ní do jisté míry ztotoţnit. Dochází tedy k 

posílení mimetické dimenze. 

V ukázce nejsou vidět téměř ţádné nadpřirozené schopnosti, coţ je nejspíš dáno tím, ţe 

liščí mládě ještě ţádné nemá. Za normálních okolností ho ale lidé nevidí a má velmi 

vyvinutý čich: „Když půjdu na místo, kde Nacume bydlí, tak snad zachytím jeho pach. Jsem 

přece liška!“ (s. 7)  

Co se vnějšího zjevu týče, postava se po celou dobu objevuje v podobě malého dítěte. 

Není jasně poznat, zda jde o dívku či chlapce. Postava je oblečená v kimonu, má dlouhé 

světlé vlasy, liščí uši a ocas. Oči jsou velké, nos a ústa jsou pouze naznačeny několika 

jednoduchými linkami a postava působí z dnešního pohledu roztomile. (Obr. 2) 
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Kdyţ se přestrojí za člověka, obleče si šaty a na hlavu si nasadí klobouk, kterým skryje 

svoje uši. Špička ocasu je pod šaty vidět. Na to, ţe jde o nadpřirozenou bytost, ukazuje i to, 

ţe na něho štěká pes, který nejspíš poznal, ţe jde o lišku. 

Typické prostředí pro postavu je les, který je blízko města. Ve městě se cítí postava 

nejistě a nejspíš i ohroţeně, například utíká před ţenou, která ji osloví.  

Postava lišky v tomto komiksu je specifická tím, ţe jde o dítě. S takovýmto zobrazením 

se můţeme setkat jiţ v komiksu Inujaša
36

. Toto odporuje tradiční představě, ţe liška získává 

nadpřirozené schopnosti aţ ve vysokém věku. Lišky se tradičně proměňovaly ve svůdné 

ţeny a často se chovaly zlomyslně. (Casal 1959). Zobrazit lišku jakoţto dítě proto můţe 

působit nově a neokoukaně. 

Od tradiční představy se tedy liška z ukázky značně liší. Nejde o zlomyslnou postavu a 

chová se jako běţné dítě – z radosti se rozpláče, kdyţ se jí podaří nalézt hlavního hrdinu, je 

bojácná a důvěřivá a jedná spíše iracionálně. Tím se postava dovolává k naší zkušenosti 

z reálného světa, čtenář ji vnímá jako komplexní bytost, je u ní tedy posílena mimetická 

dimenze. Ţádné nadpřirozené schopnosti nejsou ukázány, coţ bude nejspíš dáno tím, ţe jde 

o liščí mládě. Nicméně liška se zde objevuje pouze v lidské podobě, coţ je v rozporu 

s  představou, ţe se lišky dokáţí proměnit v člověka aţ po mnoha letech ţivota. Sama liška 

se zmiňuje: „až vyrostu, budu schopná se přestrojit za člověka“. (s. 9) To nejspíš ukazuje na 

fakt, ţe i v lidské podobě jí vţdy zpod oděvu vyčuhuje špička ocasu a také má liščí uši. 

Zvířecí podoba není zobrazena, a i v lese upřednostňuje lidskou podobu. Dále nejde ani o 

lišku, která by lidem pomáhala, ani o takovou, která by škodila. Ţije pouze v lesích a o 

lidský svět se nijak nestará, pokud nejde navštívit Nacumeho. Autorka tedy z tradiční 

představy lišky vyuţívá pouze několik prvků a přetváří je v postavu, která nadpřirozenou 

lišku připomíná v podstatě jen vzdáleně vzhledem a pojmenováním.  
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 Celým názvem Sengoku otogizóši Inujaša戦国御伽草子犬夜叉. Komiks vycházel mezi léty 1996 a 2008, 

autorkou je Rumiko Takahaši (nar. 1958).  
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3.1.4 Srovnání  

Ve středověké ukázce je liška vedlejší postavou. Je zobrazena jako mladá liška, která je 

schopná ošálit člověka pomocí změny okolního prostředí a proměny v člověka – mladou 

dívku. Není ale dost mocná, protoţe hlavnímu hrdinovi se jí nakonec podaří chytit. Objevuje 

se na hranici mezi divočinou a městem. Nakonec dopadá špatně, ke konci je i jasně řečeno, 

ţe se tak stalo kvůli tomu, ţe snaţila přelstít člověka. Jedná aktivně a ve svůj vlastní 

prospěch, ale svým jednáním nikomu neškodí. Z příběhu netušíme, co si liška skutečně 

myslí ani co cítí, tematická dimenze je posílena. 

V předmoderním narativu se objevuje lišák jako vedlejší postava, nicméně je pro děj do 

jisté míry důleţitý. Jde o bílou lišku, která je vzácnější neţ obyčejné lišky. Je také mocnější 

neţ ostatní. Jedná aktivně a racionálně. Objevuje se pouze v horách, tedy na místě daleko od 

lidí. Po celou dobu příběhu je zobrazen v podobě člověka s liščí hlavou v tradičním oblečení. 

Postava je tedy schopná částečné proměny v člověka. S jinými nadpřirozenými schopnostmi 

se nesetkáváme, lze ale předpokládat, ţe nějaké má. Opět se nedozvídáme, jaké jsou pocity a 

myšlenky postavy. 

Liška z ukázky ze současnosti je vedlejší postavou, ale v narativu je jí věnována většina 

prostoru. Jednání je aktivní a iracionální, často projevuje emoce. Je důvěřivá a bojácná, 

citově se upíná k hlavní postavě a velká část charakterizace probíhá právě prostřednictvím 

vztahu k hlavní postavě. Svým jednáním neškodí, naopak jedná ve prospěch ostatních 

postav fikčního světa. Nesnaţí se nikoho ošálit, s lidmi vyjma hlavní postavy neinteraguje. 

Můţeme předpokládat, ţe se umí proměnit v člověka, s výjimkou vyvinutého čichu nemá 

ţádné nadpřirozené schopnosti. Postava ţije v lese a je schopná se pohybovat ve městě, ale 

les je pro ni přirozené prostředí. Objevuje se v podobě malého dítěte s liščíma ušima a 

ocasem, oblečená je v kimonu, později, kdyţ se vydá mezi lidi, má na sobě západní oblečení. 

Dopadá v podstatě dobře, protoţe se jí podaří splnit cíl, který si na začátku vytyčila. Je zde 

posílená mimetická dimenze, s postavou je proto jednodušší se identifikovat. 

Zatímco běţně je liška velmi mocnou nadpřirozenou bytostí, která vţdy oklame lidi, ve 

dvou ukázkách se objevuje jako poněkud slabá postava, jejíţ kouzla jsou buď v případě 

středověké legendy nedokonalá, nebo v případě komiksu zcela chybí. Pouze v textu 
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z předmoderní doby se můţeme setkat s mocnou liškou, které ovšem vzhledem k tomu, ţe je 

vedlejší postavou, není věnováno dost prostoru.  

U všech třech lišek se objevuje do nějaké míry proměna v člověka. U lišky ze středověké 

ukázky je to dokonalá proměna, kterou je schopna dlouho udrţet, v předmoderní ukázce jde 

o lišku, která má lidské tělo a liščí hlavu, v současné ukázce je postava vzhledově velmi 

blízko člověku a na lišku odkazují jen zvířecí uši a ocas. 

Postava lišky ze současné ukázky se zásadně liší jak od lišek z ostatních ukázek, tak od 

tradičního vnímání lišky. Autorka dává lišce podobu nevinného dítěte téměř bez 

nadpřirozených schopností. Postava se nesnaţí svým jednáním škodit ani někoho oklamat, 

naopak jedná ve prospěch ostatních postav. Výrazně projevuje emoce a mnohem více 

připomíná člověka. Co se vnějšího vzhledu týče, zatímco v předmoderní ukázce má liška 

lidské tělo a zvířecí hlavu, v komiksu je zobrazená podle jeho estetiky, vypadá jako člověk a 

jediné, co ukazuje, ţe jde o lišku, jsou liščí oči a ocas. Inspirace autorky v lišce 

s nadpřirozenými schopnostmi je tedy velmi vzdálená. 

 

3.2 Psík  

3.2.1 Středověk  

Ze středověkých děl jsem pro analýzu psíka zvolila legendu s názvem „O lovci, který 

zastřelil bódhisattvu“ ze sbírky Udži šúi monogatari. (Mills 1970: 297-8).  

Udži šúi monogatari (宇治拾遺物語, začátek 13. st.) je sbírka 197 legend secuwa, 

z nichţ některé jsou totoţné s příběhy ze sbírky Kondžaku monogatari šú. Na rozdíl od ní 

ale nemá Udži šúi monogatari ţádné uspořádání. Stejně jako Kondžaku obsahuje jak 

buddhistické, tak sekulární příběhy z Japonska i mimo něj. Autor ani přesná doba vzniku 

nejsou známy. (Širane 2007:672)  

Hlavními postavami jsou buddhistický mnich ţijící v poustevně a lovec. Mnich lovci 

tvrdí, ţe se mu v noci několikrát zjevil bódhisattva Fugen jedoucí na slonu a pozve ho, aby 

se na Fugena také podíval. V noci ke zjevení skutečně dojde, ale lovci přijde zvláštní, ţe ho 

můţe vidět i hříšník jako on. Proto se po něm rozhodne vystřelit, aby zjistil, zda nejde o trik. 
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Šíp zasáhne bódhisattvu do hrudi a ten zmizí. Druhý den najdou v horách velkého mrtvého 

psíka, kterému z hrudního koše trčí šíp. Zpětně se tedy dozvíme, ţe nešlo o bódhisattvu, ale 

o psíka, který se v něj proměnil. 

Psík se v narativu objevuje jen krátce, nejdříve proměněný, na konci pak ve zvířecí 

podobě. Nepromlouvá ani nijak neinteraguje s ostatními postavami. Motiv jeho jednání 

nelze přesně určit. Vzhledem k povaze psíka chtěl s největší pravděpodobností mnicha 

přelstít, nicméně nekonal tak za účelem nijak ublíţit ani svým chováním daného mnicha 

nepoškodil. Jedná tedy pravděpodobně ve svůj vlastní prospěch, ale ne za účelem škodit 

ostatním postavám.  

Kromě toho, ţe je psík schopný proměny v bódhisattvu, vytváří i slona a záři v okolí. 

Není tak schopen pouze vlastní proměny, ale umí i změnit okolní prostředí.  

Narativ končí prohlášením, ţe se mnich nechal oklamat, protoţe byl hloupý. Postava 

psíka tedy slouţila pouze k tomu, aby se poukázalo na hloupost mnicha, převaţuje tak u něj 

tematická dimenze. Z tohoto důvodu není zapotřebí podrobnější charakterizace postavy.  

Psík se objevuje ve spojení s buddhismem, coţ je pro něj typické. Je schopen změnit 

svojí podobu i podobu svého okolí, která do jisté míry působí věrohodně, ale přesto je 

zastřelen. Splňuje tak i představu, ţe psíci jsou do jisté míry neschopní a dopadnou špatně. 

 

3.2.2 Předmoderní doba  

K analýze jsem si vybrala jiţ výše zmíněné dílo Oja no kataki ute ja hara cuzumi od 

Koikawy Harumačiho.
37

(Koikawa 1958) Psík se zde objevuje jako hlavní postava, jejímţ 

cílem je najít králíka a pomstít smrt své babičky.  

Na začátku se dozvídáme, ţe se psík rozhodne pomstít, bojí se ale, ţe ho při hledání 

králíka v horách zabijí lovci. Proto za jedním z nich přichází a ţádá ho o ochranu a pomoc: 
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 Viz sekce 3.1.2 této práce.  
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„Jsem příliš slabý, a proto jsem vás přišel požádat o pomoc. Zítra se tady v horách koná 

sraz strašidel. Budou tam psíci, jezevci, lišky i jiná strašidla. Když tam se mnou půjdete, jistě 

na tom vyděláte.“ (s. 56) 

Z této promluvy můţeme vyvodit, ţe psík nemá nadpřirozené schopnosti k tomu, aby 

ošálil ostatní lovce. Ačkoliv je tedy nadpřirozená bytost, musí se spoléhat na pomoc člověka. 

Zároveň nenabízí lovci peníze, ale moţnost zastřelit několik zvířat s nadpřirozenými 

schopnostmi a prodat jejich kůţe. Toto jednání je tedy čistě ve vlastní prospěch. Navíc škodí 

ostatním postavám tím, ţe je zradí. Lovce pouze prosí, aby nezabíjel jeho kamarády, coţ 

jsou pravděpodobně ostatní psíci. Lovec poté zastřelí tři kouzelné lišky.  Psík tedy svým 

jednáním způsobuje změnu ve fikčním světě, ačkoliv tak činí prostřednictvím lovce.  

V následující kapitole psík s lovcem narazí na králíka ve městě a pronásledují ho. Králík 

poţádá o pomoc v restauraci a pán domu ho schová do kádě s úhoři. Kdyţ ho psík s lovcem 

přijdou hledat, dá se s nimi pán do boje. Psík je ale uprostřed boje zlákán vůní pečeného 

úhoře, kterou cítí poprvé v ţivotě:  

„Protože psík znal jenom pečené myši, byl z toho úplně vykolejený…a tak na pomstu na 

chvíli zapomněl.“ (s. 60-1) 

Zde tedy jedná iracionálně, řídí se impulzivně, místo aby se řídil cílem, který si na 

začátku stanovil.  

Kdyţ se psík dozví, ţe zajíc spáchal sebevraţdu, neprojeví lítost, naopak ţádá samuraje, 

aby mu rychle předal králičí tělo a on mohl vykonat svou pomstu. Kdyţ se samuraj nad 

mrtvým králíkem modlí, psík k tomu bubnuje na břicho. Nakonec zhodnotí celou událost 

pozitivně, protoţe se ze zajícova přeseknutého těla zrodila volavka a kormorán. Zde tedy 

opět jedná racionálně, a pokud cítí nějakou lítost nad osudem králíka, nedává ji najevo.  

Narativ se poté přesouvá do doupěte psíka, kam za ním přijdou lišky spolu s bílým 

lišákem a chtějí se pomstít za zabité příbuzné. Psík ve všem poslechne bílého lišáka a 

domluví se s liškami na plánu, jak se pomstít lovci. Kdyţ chce potom zaplatit lovci 

falešnými mincemi, lovec lest okamţitě prohlédne a rozčílí se. Psík se brání, nejdříve 

verbálně, poté ho udeří zvětšenými varlaty, čímţ ho srazí k zemi a tím dá zároveň znamení 
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ukrytým liškám. Zde tedy psík opět jedná ve svůj prospěch, nezáleţí mu na dluhu, který má 

vůči lovci.  

Vnější zjev psíka lze opět analyzovat pouze z ilustrací. Má lidskou postavu a zvířecí 

hlavu. Hlava připomíná spíše jezevce neţ psíka mývalovitého, má také zvířecí ocas. Zbytek 

těla je lidský, psík nemá drápy ani zvířecí srst. Oblečen je v běţném kimonu. (Obr. 3) Psík 

tedy nejspíš není schopen plné proměny v člověka. Na to ukazuje i fakt, ţe si najal lovce ze 

strachu z ostatních lovců. Pokud by byl schopen proměnit se v člověka, nemusel by se bát, 

ţe ho budou chtít lovci zastřelit.  

Co se prostředí týče, můţeme ho rozdělit na hory, coţ je domov psíka, lovce a ostatních 

nadpřirozených bytostí, a město. Psík bydlí v jeskyni v horách, poměrně daleko od lidí, ale 

nemá problém pohybovat se ve městě mezi lidmi.  

Z nadpřirozených schopností je ukázána proměna listů v mince, která je nedokonalá, 

protoţe lovec pozná, ţe jde o podvrh. Dále se objevují typická přebujelá varlata, a to 

v momentě, kdy dochází k boji (v případě souboje s pánem domu), nebo kdyţ je ohroţen a 

potřebuje se bránit (při hádce s lovcem). Vzhledem k tomu, ţe ţádné jiné triky psík 

nepouţívá, můţeme soudit, ţe více nadpřirozených schopností nemá. Jak uţ jsem zmínila 

výše, proměny v člověka pravděpodobně není schopen.  

Psík v narativu je svým způsobem neschopný, snaţí se přelstít lovce falešnými penězi i 

domluvit se na něj s liškami, ani jeden trik mu ale nevyjde a postava skončí v komické a 

z dnešního pohledu bizarní situaci, kdy mu bodají lišky do zvětšených varlat, pod kterými 

leţí lovec. Autor pracuje i s dalšími schopnostmi typickými pro psíka, jako proměna 

seschlého listí v peníze a bubnování na břicho, které se objevuje jak v názvu díla 

(haracuzumi), tak v momentě, kdy se samuraj modlí za mrtvého králíka.  
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3.2.3 Současnost  

Jako zástupce současných děl jsem zvolila komiks Gugure! Kokkuri san! (繰繰れ! コッ

クリさん, Toč se, toč, Kokkuri!, 2011-2016), (Endó 2011) od autorky Endó Midori.
38

 Děj 

se příliš neposouvá a spíš je soustředěn na komické situace. Kolem hlavní postavy, malé 

holčičky Kohiny, se postupně soustřeďují různé nadpřirozené bytosti – lišák, psí démon
39

, 

psík mývalovitý a další.  K analýze jsem si vybrala 12. kapitolu 2. svazku, kdy se s psíkem 

setkáváme poprvé. Kapitola se soustřeďuje hlavně na něj a zčásti slouţí pro charakterizaci 

postavy.  

Psík se zjeví náhle v domě Kohiny, která ho ihned posílá pryč. Psík chce zůstat a snaţí se 

ji přesvědčit, aby ho nevyháněla:  

„Nedokážu přestat s pitím a hazardem, nemám práci, a k tomu mě opustila manželka a vzala 

s sebou děti. Už nemám žádný domov.“ (s. 4)  

Sám sebe nazývá „starým muţem“
40

 a přes protesty Kohiny i lišáka se u nich zabydlí. Ze 

vzpomínek lišáka se pak dozvídáme, ţe psík s ním kdysi bydlel ve stejném domě. Tam 

prorazil zeď mezi jeho pokojem a pokojem lišáka, aby u něj lišák uklízel. Jedná ve svůj 

vlastní prospěch, nedbá na to, co si o něm okolí myslí či jestli svému okolí škodí.  

Psík se dál snaţí přesvědčit Kohinu a lišáka, aby mohl zůstat u nich. Chce si s lišákem 

hodit falešnou mincí, coţ lišák okamţitě prohlédne. Psík tedy přizná, ţe je falešná, přesto si 

s ní ale hodí a raduje se z výsledku. Následuje podobná situace s hrací kostkou.  

„Tak já hodím kostkou, na které je jen čtyřka, pětka a šestka. Když padne jedno z těch čísel, 

vyhrál jsem! Souhlasíš?“ (s. 8) 

Z tohoto jednání můţeme usuzovat, ţe nepůjde o postavu, která můţe být brána příliš 

váţně.  
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Ačkoliv psík svým jednáním úmyslně lidem neškodí, a naopak se domnívá, ţe tím 

přinese prospěch, často způsobuje svému okolí finanční potíţe. Vypráví například o jedné 

rodině, které chtěl pomoci k penězům tak, ţe všechno vsadil a následně prohrál. Kdyţ jde 

darovat peníze dětskému domu, a tamější děti ho oslovují strýčku, působí jeho chování aţ 

altruisticky, nicméně psík později sám přiznává, ţe všechny děti pochází z rodin, které 

přivedl do sloţité finanční situace.  

Psík je také charakterizován skrz postavu lišáka, a to jak přímo, tak i nepřímo. Přímá 

charakterizace probíhá v momentě, kdy lišák hlavní postavě vysvětluje, odkud psíka zná. 

Lišák říká, ţe psík jen parazituje na lidech a ţe za něj musel provádět domácí práce, kdyţ 

bydleli v jednom nájemním domě. Dále kdyţ dá psík Kohině peníze vykouzlené z falešného 

listí, prohlašuje o něm: „Je to psík, takže rád podvádí lidi.“ (s. 10). Nepřímo je psík 

charakterizován opovrţlivým chováním lišáka i způsobem, jakým s psíkem mluví. Kdyţ ho 

poprvé spatří v domě, okamţitě začne křičet: „Táhni zpátky na Šikoku
41

, ty starý psíku!“ (str. 

6). Později je vůči němu často skeptický.  

Z nadpřirozených schopností je zobrazena pro psíka typická proměna listí v peníze, které 

dává Kohině. Poté promění listy i v instantní rámen. Je také schopný měnit podobu, 

v případě člověka se ale nejspíš umí změnit jen v mnicha ve středních letech.  

Vnější zjev lze analyzovat pouze z ilustrací, kromě několika případů, kdy psík i ostatní 

postavy prohlašují, ţe je starý. Zobrazen je jako starší muţ, který u sebe má láhev sake. Nosí 

mnišský oděv, který tvoří tmavé kimono, přes které má přehozenou štólu wagesa 輪袈裟 a 

slaměný klobouk kasa 笠. (Obr. 4) Často se z opilosti červená a z koutku úst mu stéká slina. 

Kouří cigarety i tradiční japonskou dýmku. V této podobě se objevuje nejčastěji. Dále je 

ukázán jako tradiční soška psíka, ve zjednodušené podobě jako zvířátko připomínající 

křečka, případně v podobě člověka s hlavou sošky psíka.  Zvířecí podoba se neobjevuje.  

Vzhledem k charakteru komiksu je z psíka udělána komická postava. Vnější zjev, 

vlastnosti i nadpřirozené schopnosti jsou z části převzaty z tradičního zobrazení. Zobrazen je 

jeho typický podvod, kdy věnuje člověku peníze, které se promění v suché listí. Ze suchého 
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listí ale dokáţe vytvořit i iluzi instantního rámenu. Svým jednáním úmyslně neškodí, dělá 

jen drobné podvody, které ale někdy mohou přinést člověku zkázu.  

 

3.2.4 Srovnání  

U psíka ve středověké  ukázce je velmi posílená tematická dimenze a o postavě samotné 

se dozvídáme velmi málo. Svým jednáním se snaţí lidi ošálit, nicméně nejspíš tak nečiní, 

aby škodil. Psík je sice schopný změnit svůj vzhled i okolí, nicméně jeho schopnosti nestačí 

na to, aby se vyhnul šípu, a je proto zabit.  

V předmoderním díle je psík hlavní postavou a hybatelem děje. Jde o komplexní postavu. 

Jedná aktivně a pouze ve svůj prospěch, a ačkoliv psíkův hlavní záměr není škodit, ostatním 

postavám škodí. Jedná jak racionálně, tak iracionálně. Pravděpodobně nemá dost vyvinuté 

nadpřirozené schopnosti, musí například spoléhat na pomoc člověka a jeho proměna listů 

v mince je nedokonalá. Je schopen částečné proměny v člověka – má lidskou postavu, 

zvířecí hlavu a ocas. Objevují se u něj také typická přebujelá varlata. V závěru na něj útočí 

lišky a je zraněn a nedozvídáme se, zda se mu podařilo uniknout. Jeho konec by se tedy dal 

označit za špatný.  

Ve vybrané ukázce ze současnosti je psík opět hlavní postavou. Celá kapitola slouţí 

k jeho charakterizaci a je u něj posílená mimetická dimenze. Jde o prvoplánově komickou 

postavu, která jedná ve svůj prospěch bez ohledu na ostatní postavy. Snaţí se s různou 

úspěšností oklamat ostatní, a ač nejedná za účel škodit, svým jednáním často škodí. 

Objevuje se v podobě staršího muţe v mnišském rouchu, nosí s sebou láhev sake, doutníky 

či cigarety a je často opilý. Umí proměnit listí v peníze i další předměty a dokáţe změnit 

svojí podobu. Charakterizace postavy zde probíhá i pomocí jedné z hlavních postav, lišáka. 

Psík ve všech třech dílech je do jisté míry „neúspěšnou“ postavou - v první umírá, ve 

druhé se s ním naposledy setkáváme při útoku lišek a netušíme, co se s ním děje dál. 

V ukázce ze současnosti přichází do domu hlavní postavy, protoţe nemá kam jinam jít. Jeho 

schopnosti jsou vţdy nedostatečné k tomu, aby plně oklamal své okolí – psíkovi, který se 

přemění v bódhisattvu, se nepodaří ošálit lovce, a proto je zastřelen, psík, jenţ chce platit 

lovci falešnými penězi, je téměř okamţitě prokouknut, triky psíka z komiksové ukázky 
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taktéţ nikoho neoklamou. Co se týče vnějšího zjevu, vidíme posun od lidského vzhledu 

k podobě, která se ničím neliší od člověka. Zásadní rozdíl oproti první ukázce je posílení 

mimetické dimenze – zatímco v legendě secuwa fungoval psík pouze jako ukazatel 

hlouposti mnicha, v kibjóši i v komiksu je psíkovi věnován větší prostor, v jednom je 

dokonce hlavní postavou. Postavy psíků z těchto dvou ukázek také spojuje to, ţe sice 

nejednají primárně za účelem škodit, ale svému okolí přesto zásadně uškodí. V první a třetí 

ukázce pak nalezneme spojení psíka s buddhismem – v první se děj odehrává v poustevně 

mnicha, ve třetí je psík zobrazen v mnišském oděvu.  

 

3.3 Skřet  

3.3.1 Středověk  

Pro analýzu postavy skřeta jsem si vybrala legendu z Kondžaku monogatari šú, konkrétně 

vyprávění „Jak byl drak chycen horským skřetem“. (Mills 1970:138-40) Skřet v narativu 

unese draka a uvězní ho ve své jeskyni. Později zde uvězní i mnicha, který drakovi pomůţe 

dostat se z jeskyně. Drak ho na oplátku odnese do jeho chrámu.  

Skřet se v narativu poprvé objeví, kdyţ letí okolo horského jezírka, kde se na slunci 

vyhřívá drak v podobě malého hada. Skřet ho uloví, ale protoţe jde o draka, nepodaří se mu 

ho roztrhat a pozřít, proto ho zavře u sebe v jeskyni. Svým jednáním úmyslně neškodí, had 

je pro něj nejspíš potravou. Poté se rozhodne unést mnicha z nedalekého kláštera. Není 

řečeno, za jakým účelem skřet mnicha unesl. Mohl s ním mít nějaké další plány, případně to 

mohl udělat jen proto, aby způsobil mnichovi nepříjemnosti. Je moţné, ţe chytil mnicha, 

aby ho uvěznil a sám se v něj proměnil. Nicméně můţeme s jistotou říci, ţe zde skřet 

úmyslně škodí. 

Signifikantní pro postavu je skřetí doupě – malá tmavá jeskyně, coţ můţe ukazovat na to, 

ţe jde o zápornou postavu. Místo můţeme dát do kontrastu s jezerem, kde se vyhříval drak, 

které je naopak čisté a prosluněné.  

Skřet je schopný se proměnit jak ve zvíře - luňáka hnědého, tak v člověka - v mnicha. 

Podoba luňáka je pro něj praktická při létání v horách a nejspíš i špehování v horských 
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chrámech. Naproti tomu v přestrojení za mnicha se můţe pohybovat v lidské společnosti. 

Létat je schopný i ve své běţné podobě, která bude vzhledem k tomu, ţe je zmíněn dlouhý 

nos a křídla. Skřet je také schopný do určité míry ovládat počasí, coţ se ukáţe ve chvíli, kdy 

při vykopnutí dvířek jeskyně vypukne bouře. Kdyţ je skřet zabit drakem, promění se 

v luňáka se zlámanými křídly. Původní podoba skřeta je tedy nejspíš luňák.  

Skřet v narativu je zápornou postavou, která je pouze vyuţita, aby ukázala příběh, kdy 

„drak přežil díky ctnostem mnicha a mnich se zase díky drakovi mohl vrátit do svého chrámu. 

Toto se určitě stála díky poutům z předchozích životů.“ (Mills 1970:140) U postavy je tedy 

posílena tematická dimenze.  

Skřet přesně odpovídá tradičnímu zobrazení. Objevuje v podobě luňáka hnědého a 

v lidské podobě s dlouhým nosem a křídly, půjde tedy nejspíš o druh skřeta s dlouhým 

nosem, a ne o vraního skřeta. Pokud vystupuje v přestrojení, vyuţívá podoby mnicha 

jamabušiho. Všechny tyto podoby jsou pro skřeta typické. Dále je typicky zlomyslný vůči 

lidem i jiným bytostem. Je schopný létat, ovládat počasí a měnit podobu. Také se snaţí unést 

mnicha, coţ odpovídá jeho spojení s buddhismem.  

 

3.3.2 Předmoderní doba  

Z předmoderní doby jsem zvolila Kómansai angja nikki 高慢斎行脚日記 (Deník o pouti 

k očištění od okázalosti, 1776), (Koikawa 1976). Jde opět o dílo ţánru kibjóši od autora 

Koikawy Harumačiho
42

. Vzhledem k tomu, ţe zde charakterizace konkrétního skřeta 

neprobíhá, rozhodla jsem se analyzovat všechny skřety, kteří se objeví v prvních třech 

kapitolách.  

Skřet je autorem označován jako démon (kišin,鬼神 ), můţeme ho tedy označit za 

zápornou postavu.  

Skřeti se objeví na střeše poustevny mnicha, který vede okázalý ţivot. Jeden z nich říká:  

                                                           
42

 Viz kapitola 3.1.2.  
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„Ha, vidím, že nemáš rád okázalost
43

, to by ses měl přidat k nám!“ (s. 48)  

V tomto případě jde ze strany skřeta o ironii, protoţe mnich naopak ţil okázalý ţivot, ne 

takový, jako by měl mnich ţít. Postavy skřetů tedy jednají ve svůj vlastní prospěch tím, ţe se 

snaţí mnicha svést na scestí. 

Podruhé se skřeti objeví, kdyţ je mnich na cestě v horách. Jejich zjevení je popsáno tak, 

ţe nejdřív náhle potemní obloha, a poté mnich na obloze spatří postavy, které nevypadají 

jako lidské. Mnich je vyděšený a začne recitovat sútry.  

Vnější zjev budu opět analyzovat převáţně z ilustrací. Skřeti kromě křídel a dlouhého 

nosu vypadají jako lidé, mají oděvy i účesy typické pro danou dobu. Mezi skřety je 

vyobrazena i jedna ţena, která má místo dlouhého nosu ptačí zobák. (Obr. 5) Ačkoliv jsou 

zobrazeni na ilustraci, autor popisuje jejich vzhled - mají křídla, dlouhé nosy a připomínají 

dřevořezy nišikie
44

. Mizí společně s kouřem z horkého saké. Z ukázky se tedy dozvídáme o 

nadpřirozených schopnostech skřetů, mezi které patří létání, ovládání počasí a schopnost 

zmizet.  

Narativ opět vyuţívá spojení skřeta s buddhismem, jsou zobrazeny jeho typické vlastnosti 

a schopnosti i vzhled odpovídá běţné představě. U skřetů je posílena tematická dimenze – 

objevují se, aby přivedli na scestí mnicha, který ţije okázalý ţivot. Moţná i z toho důvodu 

se skřeti objevují jako skupina, bez konkrétnější charakterizace jednotlivého skřeta.  

 

3.3.3 Současnost  

Ze současných děl jsem vybrala komiks „Akai sato no tengu“ (赤い里の天狗, Skřet 

z rudé vesnice), (Nagaha 2011) od autorky Nagahy Magi. Objevují se zde tři postavy skřeta. 

Hlavní postavou je skřet, který je zobrazen jako mladík s tmavými vlasy a křídly. Vedlejšími 

postavami je vraní skřet a skřet, jehoţ rodiči byli skřet a ţena.  

 

                                                           
43

 Slovní hříčka vyuţívající slovo hanabanašiki はなばなしき. Druhý význam věty je „Vidím, ţe nemáš rád 

dlouhé nosy.“  
44

 Doslova „brokátové obrázky.“ Druh ukijoe, kde je pouţito více barev, nanesených pomocí vyřezávaných 

desek.  
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Skřet je na začátku popsán obecně jako nadpřirozená bytost:  

„Skřeti měli obrovské nadpřirozené schopnosti a ovládali svou vůlí počasí, způsobovali 

sucha a bouře, kvůli kterým zahynulo mnoho lidí. Vesničané, kteří se jejich moci obávali, je 

uctívali jakožto božstva hor. Každých deset let proto přinesli ženskou oběť a za to prosili o 

mír na dalších deset let.“ (s. 1-2)  

Z toho můţeme usuzovat, ţe skřet byl veskrze negativní postava, která mohla kdykoliv 

seslat neštěstí a které se lidé se obávali. O hlavní postavě se nicméně hned na začátku 

dozvídáme, ţe převzetí lidské oběti povaţuje za svojí povinnost, a obětem pouze změní 

paměť a přenese je na druhou stranu údolí. Toto jednání je z části ve prospěch lidí, protoţe 

by rád ţil s lidmi v míru, a z části ve svůj vlastní prospěch, protoţe pozřením lidí riskuje 

ztrátu příčetnosti.  

Postavu v narativu charakterizuje i její vztah k ostatním postavám fikčního světa. Ačkoliv 

prohlašuje, ţe nenávidí lidi, další oběť, malého chlapce, nechá ţít v horské svatyni. 

K tomuto činu ho nejspíš donutí chlapcova slova, která mu připomínají předchozí 

obětovanou dívku, Čihaju, kterou nechal odejít bez vymazání paměti. Chlapce také 

zachraňuje při pádu ze skály a později ho posílá zachránit dívku, která padá ze srázu. 

V těchto chvílích tedy jedná ve prospěch lidí. I v momentě, kdy na něj útočí vesničané, se 

pouze brání a nesnaţí se jim ublíţit. Kdyţ vesničany zabije, nemá nad svým jednáním 

kontrolu a jedná iracionálně. Dále je hlavní postava charakterizována pomocí postavy 

vraního skřeta. Ten hlavní postavě slouţí, oslovuje skřeta uctivě a chová k němu respekt. 

Zároveň mu připomíná, co je potřeba udělat a jak se chovat, přestoţe hlavní hrdina to ví.  

Hlavní postava se objevuje převáţně v lidské podobě s ptačími křídly. Má jemnější rysy a 

androgynní postavu, oči jsou velké a ostatní rysy tváře pouze naznačeny, odpovídá tak 

estetice současného komiksu. (Obr. 6) Ţe nejde o člověka, jde rozeznat kromě křídel díky 

špičatým uším, černým nehtům připomínajícím drápy a dvěma rohům na hlavě. Nosí oděv 

šintoistických kněţí a dřeváky geta 下駄 . Umí se proměnit v monstrum, ze kterého je 

zobrazena pouze zvířecí tlama, končetina s obrovskými drápy a ptačí křídla. Protoţe jsem na 

takové zobrazení ani popis v ţádných zdrojích nenarazila, předpokládám, ţe zobrazení je 

výplod fantazie autorky.  
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Z nadpřirozených schopností se objevuje létání a změna podoby, dále skřet umí vymazat 

lidem paměť, ovládat počasí a poslouchají ho zvířata. Je schopen přeţít i těţké zranění, kdyţ 

ho vesničan probodne kopím.  

V narativu jde o hlavní postavu, coţ svědčí o posunu vnímání skřeta. Skřet má jméno a 

projevuje emoce, které ho někdy ovládají. Dává najevo smutek nad ztrátou Čihaji, jedná 

v afektu, kdyţ si myslí, ţe vesničané zabili jeho syna. Důraz je dán na mimetickou dimenzi. 

Dal by se označit za kladnou postavu, přestoţe na konci v afektu zabíjí. Vesničané naopak 

fungují jako záporné postavy.  

Z tradičního vzhledu skřeta zůstala jen křídla a černé zašpičatělé nehty, které nejspíš 

naznačují ptačí pařáty. Chybí mu typický dlouhý nos či zobák. Naopak jsou přidány rohy a 

špičaté uši, nejspíš za účelem zdůraznění, ţe jde o nadpřirozenou bytost. S tradiční 

představou se shodují i jeho schopnosti – létaní a ovládání počasí, a také fakt, ţe se ho lidé 

obávají a uctívají jako boţstvo hor.  

Narativ si tedy vypůjčuje prostředí, ve kterém se skřet tradičně nacházel a jeho vzhled, a 

dále s ním pracuje a rozvíjí ho. Skřetovi přidává emoce a jeho chování se blíţí člověku, 

nejde o zápornou postavu. Spojení s buddhismem se objevuje jen v oděvu vedlejší postavy, 

hlavní postava má naopak šintoistický oděv.  

 

3.3.4 Srovnání  

Skřet z první ukázky není hlavní postavou, narativ má ukázat, jak si mnich s drakem 

navzájem pomohli a unikli ze skřetovy jeskyně. U postavy je tedy posílená tematická 

dimenze a jde o zápornou postavu. Umí se proměnit v člověka a luňáka, ovládat počasí a 

létat. Svým jednáním záměrně škodí, kdyţ chytí mnicha a uvězní ho. 

Skřet ve druhé ukázce je autorem označován jako démon, jde tedy opět o zápornou 

postavu. Znovu se také objevuje ve spojení s buddhistickými mnichy. Umí ovládat počasí a 

létat. Skřeti jsou zobrazeni jako lidé s dlouhými nosy a křídly.  

Skřet ze třetí ukázky je hlavní postavou a dochází u něj k posílení mimetické dimenze. 

Svým jednáním neškodí ostatním postavám, naopak v některých případech jedná ve 
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prospěch ostatních, a to jak lidí, tak nadpřirozených bytostí. Není zápornou postavou, v roli 

záporných postav jsou naopak lidé. Ţije v horské svatyni a je uctíván lidmi. Vnějším zjevem 

připomíná člověka s opeřenými křídly, nosí oděv šintoistických kněţí. K tradičnímu 

zobrazení jsou přidány černé nehty, které naznačují ptačí pařáty, a špičaté uši a zuby, které 

mají pravděpodobně jen dokreslit vnější zjev nadpřirozené bytosti. Umí ovládat počasí, létat 

a poslouchají ho zvířata. Jsou zobrazeny myšlenky a emoce postavy a mimetická dimenze je 

posílena.  

Zatímco v prvních dvou ukázkách je skřet zápornou postavou, ve třetí ukázce se z něho 

naopak stává postava, kterou lze označit za kladnou. Další změnou je prostor, který je mu 

v narativu věnován. Oproti předchozím ukázkám se ze skřeta stává hlavní postava, jejíţ 

charakterizaci je věnováno několik stran. Společné všem třem zůstává prostředí – skřet se 

vţdy objevuje v horách. Dalším společným prvkem je i spojení s náboţenstvím – první dva 

skřeti se objevují v blízkosti buddhistických chrámů a nějakým způsobem interagují 

s mnichy, třetí skřet ţije v horské svatyni a je uctíván jako boţstvo. Všichni tři skřeti mají 

také schopnost létat. Skřet v komiksu nemá oproti předchozím dlouhý nos ani ptačí zobák.  
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4. Závěr  

Ve zkoumaných ukázkách středověkých děl se setkáváme s posílenou tematickou 

dimenzí postav. Postava psíka, který ošálí mnicha v legendě z Udži šúi monogatari má 

poukázat na hloupost mnicha, coţ je v narativu i jasně řečeno. Skřet v legendě z Kondžaku 

monogatari šú je zápornou postavou, která unesla mnicha a draka a uvěznila je v jeskyni. 

Opět se přímo z narativu dozvídáme, ţe skřet byl pouze postavou potřebnou pro výstavbu 

příběhu. I u postavy lišky ze středověké ukázky je ke konci řečeno, ţe liška dopadla špatně, 

protoţe se snaţila přelstít člověka. Jde vţdy o postavy, jimţ není v narativu věnováno příliš 

prostoru. 

V předmoderní době je jiţ vidět znatelný posun v zobrazení psíka, který se stává hlavní 

postavou. S psíkem ze středověké ukázky má postava společný špatný konec. U skřeta 

zůstává posílená tematická dimenze a je dále zápornou postavou. V narativu se vykytuje 

skupina skřetů, kteří mají přivést mnicha na scestí. O jednotlivých postavách skřetů se nic 

nedozvídáme, slouţí pouze pro ukázání, co se stane pyšným mnichům. Postava lišky v 

předmoderní ukázce je vedlejší postavou a není jí věnován dostatek prostoru. Pro děj je ale 

důleţitá a ve fikčním světě způsobuje změny. 

V komiksu se setkáváme s  postavami, kterým je věnována podstatná část narativu
45

 a je 

u nich posílená mimetická dimenze. V případě psíka probíhá v celé vybrané kapitole jeho 

charakterizace, která se poprvé děje i pomocí ostatních postav fikčního světa a vztahu psíka 

k daným postavám. Jak z narativu, tak z ilustrace se dozvídáme, co si myslí a jak se cítí, jde 

o komplexní postavu. Lišce, ačkoliv v celém komiksu je vedlejší postavou, je opět věnována 

celá kapitola. Vymyká se tradičnímu pojetí zlomyslné lišky, naopak se z ní stává postava 

kladná, jednající ve prospěch ostatních postav fikčního světa a téměř bez nadpřirozených 

schopností. S liškou ji spojuje jen pár prvků, například zvířecí uši, ocas a vyvinutý čich. 

Opět je u ní posílena mimetická dimenze, je tedy vnímána jako komplexní bytost. Podobně 

jako u psíka probíhá nepřímá charakterizace postavy i prostřednictvím vztahu k hlavní 

postavě. Skřet je v komiksu hlavní postavou, a oproti skřetům z předchozích ukázek i 

tradičního pojetí jde o kladnou postavu. Autorka přidává skřetovi lidské vlastnosti, 

z původního vzhledu skřeta nechává pouze křídla a některé méně výrazné prvky. Nemění se 
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 Toto je v případě komiksů se psíkem a liškou dáno také délkou vybraných děl.  
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prostředí, ve kterém se skřet vyskytuje, coţ je opuštěné místo v horách, a také spojení skřeta 

s náboţenstvím. Mimetická dimenze je opět posílená.    

Právě u skřeta je nejjasněji vidět posun od záporné vedlejší postavy s posílenou 

tematickou dimenzí ke kladné hlavní postavě, kde je posílena mimetická dimenze. Jiţ nejde 

o postavu, která by ostatním škodila, naopak jedná ve prospěch některých postav fikčního 

světa. U psíka i lišky je opět dán důraz na mimetickou dimenzi, a ačkoliv nejde o hlavní 

postavy, vybraná ukázka se věnuje z většiny jim. U všech třech postav je poprvé pro 

charakterizaci zásadní vztah k ostatním postavám fikčního světa. Dále se dozvídáme 

psychické motivy jednotlivých postav a vţdy jde o komplexní postavy. Toto svědčí o velké 

změně ve vnímání nadpřirozených bytostí. Protoţe původně slouţily nadpřirozené bytosti 

k vysvětlení přírodních katastrof, zvláštních úkazů a nenadálých úmrtí, pravděpodobně se 

jim nepřipisovaly lidské vlastnosti. Toto se však s postupem času měnilo, nadpřirozené 

bytosti se začaly více objevovat v různých narativech a autoři s nimi dále pracovali. 

V období Edo je změna ve vnímání některých bytostí jiţ patrná a objevují se napříč různými 

ţánry, můţe jít o děsivé i komické bytosti. Ačkoliv se v současnosti lze setkat i 

s nadpřirozenými bytostmi, u nichţ je posílená tematická dimenze, v mnoha dílech jde o 

komplexní bytosti, které se dovolávají naší zkušenosti z reálného světa a se kterými se lze 

snadno ztotoţnit. S tím souvisí i přiřknutí lidských vlastností. Postava lišky v rozebíraném 

komiksu je malé dítě, které se citově upíná k hlavnímu hrdinovi. Také se jako běţné dítě 

chová a chybí jí typická liščí zlomyslnost. Postava skřeta se zamiluje do obětované dívky, 

zdráhá se zabíjet lidi a naopak jim pomáhá. Psík je líný a dělá vše proto, aby si ušetřil práci. 

Díky tomu je snadnější se s danou postavou ztotoţnit. Přidání lidských vlastností 

nadpřirozeným bytostem není ojedinělé pro Japonsko, s tímto jevem se běţně setkáváme i 

v západní literatuře a filmové tvorbě
46

. 

Autoři ve vybraných komiksech se do jisté míry inspirovali tradičním pojetím, jako je to 

u psíka v komiksu, kde je neschopnou a komickou postavou. Postava lišky v komiksu se 

naopak od tradiční představy vzdaluje, autorka zobrazuje lišku v podobě dítěte s liščím 

ocasem a ušima, které se svým jednáním nesnaţí ostatním postavám škodit. V případě skřeta 

autorka vyuţívá prostředí hor, které je pro skřeta typické, jeho spojení s náboţenstvím a 
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 Jako příklad uvedu nespočet dívčích románů s upíry nebo ságu Zaklínač od polského spisovatele Andrzeje 

Sapkowskiho. Z českých děl pak romány Petry Neomillnerové. Náznak lidských vlastností najdeme i ve 

zfilmované Kytici z roku 2000. Nadpřirozené bytosti s lidskými vlastnostmi jsou také běţné v pohádkách. 
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některé prvky z původního vzhledu. Naopak od tradičního pojetí ale ukazuje skřeta jako 

kladnou postavu. 

U nadpřirozených bytostí tedy došlo ke stejnému vývoji v zobrazování jako u démonů. 

Z postav s posílenou tematickou dimenzí se staly postavy, u kterých je naopak posílená 

mimetická dimenze a v narativu je jim věnováno více prostoru. Současní autoři pouţívají 

nadpřirozené bytosti jako zdroj inspirace, přidávají jim lidské vlastnosti, dozvídáme se 

psychologické motivy jejich činů a tím je pro čtenáře jejich jednání pochopitelnější, 

případně je i snadnější se s postavami ztotoţnit. Z nadpřirozených bytostí se stávají 

komplexní bytosti. Z tradiční představy v některých případech zůstává jen minimum prvků. 

Vzhled se přizpůsobuje estetice japonského komiksu a postavy mají lidské vzezření. 
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