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Již kolem roku 3300 p�. n. l. byla použí-
vána primitivní obdoba písma nap�íklad 
v sumerském m�st� Uruk.

Záznamy z chrám�
V nov� vystav�ných m�stech na jihu Mezopotá-
mie se obvykle setkáváme se systémem chrá-
mového hospodá�ství, založeném na úst�ední 
roli chrámu v politickém, náboženském i hos-
podá�ském život� m�sta. Chrám prost�ednic-
tvím kn�ží rozhodoval o tom, jakým zp�sobem 
se budou rozd�lovat suroviny (�emeslnické 
výrobky i zem�d�lská úroda) mezi obyvatele. 
Chrámoví ú�edníci si tak museli pe�liv� zapiso-
vat všechny dávky obilí a výrobk�, p�inášených 
pravideln� poddanými. O t�chto donáškách 
nejprve kreslili jednoduché obrázky, které dnes 
nazýváme piktografy. �ísla byla znázorn�na 
kroužky a oblou�ky, které doprovázely obrázky. 
Tak byl zaznamenán druh a zárove
 i po�et 
zboží. Z t�chto znak� se postupn� vyvinulo 
nejstarší známé písmo v d�jinách. 

Strohé klíny
Klínové písmo pat�í mezi v�bec nejstarší 
známé formy psaného projevu. Poprvé se 

objevuje již v dávném Sumeru b�hem 30. sto-
letí p�. n. l., je však možné, že primitivní forma 
tohoto písma existovala již o n�kolik století 
d�íve. Nejran�jší ukázky klínového písma 
spadají �asov� i geogra� cky do doby rozvoje 
mezopotamských m�stských center, jako 
byly nap�íklad Ur, Uruk nebo Nippur. Nejstarší 
doklady klínopisných text� ale rozhodn� neby-
ly „výpravnou literaturou“, jednalo se pouze 
o strohé ú�etní a obchodní záznamy. 

Klínové písmo se vyvinulo po etapách 
z p�vodních piktograf�, které byly pro tento 
ú�el oto�eny o 90º a celkov� zjednodušeny. 
Bylo je tak možné vytvo�it jediným tahem rydla, 
a tím také rozší�it jejich užívání. Když se za�alo 
používat se�íznuté rydlo �i pisátko k zakreslo-
vání tvar�, vznikly tím charakteristické klínovité 
tvary, podle kterých bylo písmo pojmenováno. 

Tabulky místo papíru
P�vod klínového písma m�žeme hledat 
v po�etním systému hlin�ných tabulek, které 
se používaly z�ejm� již kolem roku 8000 
p�. n. l. Sloužily p�vodn� k zaznamenávání 
po�tu zboží a dobytka. Hlin�né tabulky 
byly vlastn� prostými geometrickými útvary 
(mohly mít podobu koule, disku, kužele, 

válce apod.). Existovaly dva základní druhy 
tabulek, a to starší prosté tabulky a pozd�jší 
komplexní tabulky, zdobené por�znu zá�ezy. 
Prosté tabulky byly již v p�edhistorické dob� 
rozší�eny na velkém prostoru, nebo� jejich 
archeologické nálezy dnes známe z území 
Iráku, Íránu, Izraele, Jordánska, Sýrie i Turec-
ka. Naproti tomu komplexní tabulky se obje-
vují až v pr�b�hu 4. tisíciletí p�. n. l. a jejich 
geogra� cké rozší�ení je v podstat� omezeno 
na velká m�sta jižní Mezopotámie.

Oba typy tabulek p�vodn� sloužily k ucho-
vávání záznam�. Prosté tabulky z�ejm� evido-
valy po�et zem�d�lských produkt�, jako bylo 
zrno nebo celkové množství obilí. Komplexní 
tabulky již sloužily k zaznamenání jiných pro-
dukt�, vytvo�ených v prost�edí vzkvétajících 
civiliza�ních center v�tších mezopotamských 
aglomerací. Nástup komplexních tabulek tedy 
provázel neodd�liteln� vznik nezem�d�lského 
pr�myslu ve m�stech. Jeden z nejstarších 
objev� komplexních tabulek pochází z chrámu 
sumerské bohyn� Innany ve m�st� Uruk. Je 
pravd�podobné, že zde objevené hlin�né 
tabulky sloužily k uchovávání záznam� o zbo-
ží, vyrobeném pro chrám.

Zem�d�lské znaky
V�tšina dochovaných znak� na tabulkách 
se vztahuje k zem�d�lství a jejich význam 
bychom bez v�tších obtíží pochopili i dnes. 
V nejstarším období šlo ješt� o skute�ný 
obrázek. Tak nap�íklad pro „zrní“ byl používán 
symbol pšeni�ného klasu, pro „buvola“ buvolí 
hlava a pro „ptáka“ symbol kachny. Kolem 
roku 2800 již nebyly používány obrázky, ale 

Klín jedním tahem rydla
Až díky vynálezu písma za�ali naši p�edkové zaznamenávat d�je kolem sebe, �ímž vlastn� 
vytvá�eli nejstarší d�jiny. Kde a kdy p�esn� vzniklo první písmo, z�stává dosud nevy�ešenou 
hádankou. Nejstarší archeologické poz�statky tohoto druhu nás však odkazují do oblasti dávné 
Mezopotámie, jedné z prvních sv�tových civilizací

Sumerský nápis v archaickém stylu, používa-
ném p�i vytvá�ení nápis� na monumentech. 
Pochází z 26. století p�. n. l.

Behistunský nápis, slavná 
epigra	 cká památka, na-

cházející se na vysoké skalní 
st�n� nedaleko Hamadánu 

v dnešním Íránu. Trojjazy�ný 
nápis z konce 6. století 

p�. n. l. obsahuje poselství 
perského krále Dáreia I. 

a v 19. století posloužil jako 
podklad k rozlušt�ní klínové-

ho písma

Vývoj znak� klínového písma 
v období let 3000 až 1000 

p�. n. l. P�vodní symbol 
hlavy se postupn� zm�nil na 

n�kolik klínových zna�ek
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pouhé zjednodušené �rty, zhotovené n�kolika 
rychlými tahy. O další �ty�i století pozd�ji p�e-
vzaly tvar t�chto �rt� klíny. Tvorba písemného 
záznamu se tím výrazn� urychlila.  

Klínové písmo vlastn� není název pro 
n�jakou konkrétní sadu znak� jako t�eba 
alfabeta nebo latinka. Jedná se naopak o zp�-
sob, jakým bylo toto písmo vytvá�eno. Znaky 
v podob� trojúhelníkovitého klínu byly otisková-
ny se�íznutým rákosovým pisátkem nebo kla-
cíkem do hlíny. Ta pak vyschla nebo mohla být 
následn� vypálena (�asto k tomu docházelo 
p�i náhodných požárech, založených nap�íklad 
nep�átelskými vojsky). Díky t�mto událostem 
se mnohé hlin�né tabulky s klínopisnými texty 
dochovaly až do sou�asnosti. Texty se však 
dochovaly také na jiném materiálu, mohly být 
nap�íklad tesané i do kamene.

Vývoj klínových znak�
Na území Mezopotámie se klínové písmo 
používalo po dobu delší než 3000 let. Posled-
ní dochovaný záznam o jeho použití pochází 
až z období kolem roku 75 n. l. Vzkvétalo jak 
v období akkadského dobyvatele Sargona I. 
(2334–2279 p�. n. l.), tak i v období staro-
babylonského zákonodárce Chammurabiho 
(1792–1750 p�. n. l.) a dokonce ješt� v dob� 
vlády Nabukadnesara II. (asi 630–562 p�. n. 
l.). Šlo o velmi úsp�šný psací systém, které-
mu se p�izp�sobilo množství po sob� násle-

dujících mezopotamských národ� a zazname-
návalo s ním r�zné tehdy používané jazyky. 
Dlouhou dobu bylo také toto písmo jakýmsi 
diplomatickým „lingua franca“ (viz slovní�ek), 
používaným p�i mezinárodní korespondenci 

nap�íklad i ve starov�kém Egypt� (jak doklá-
dají také slavné „dopisy“ z Amarny). 

První p�išli s klínovým písmem Sumerové, 
usazení na jihu Mezopotámie a ozna�ovaní 

�asto za nejstarší národ sv�ta. Pozd�ji p�evza-
ly písmo vysp�lé akkadské národy (Babylo�a-
né a Asy�ané), které si písmo upravily pro své 
pot�eby. Kolem roku 2400 tak vznikl nejstarší 
doložený semitský jazyk – akkadština. Klí-

nové znaky však p�evzali také Elamité 
a pon�kud geogra� cky vzdálen�jší Chetité, 
používající je odlišným zp�sobem. U Chetit� 
mohly jednotlivé znaky p�edstavovat samotné 

v�ci, podobn� jako piktografy, mohly však mít 
podobu zvuk� nebo šlo o znázorn�ní písmen 
abecedy. Slabi�ná forma znak� umožnila 
rozlušt�ní chetitského textu i celého jazyka 
�eskému akademikovi Bed�ichu Hroznému 

Zjednodušování
Po�et znak� klínového písma nez�stával 
v pr�b�hu staletí stejný. Zatímco v nejstar-
ším období obsahovalo toto písmo asi 1000 
znak� (v�etn� r�zných variant až 1500), 
b�hem 24. století p�. n. l. klesl tento po�et 
postupným zjednodušováním zhruba na 600 
a ješt� pozd�ji dokonce na pouhých 400. 

Klínové písmo bylo b�žn� používáno ješt� 
asyrskými písa�i tém�� t�i tisíciletí po jeho vzni-
ku, b�hem posledních století p�ed zm�nou 
letopo�tu však za�alo mizet z nápis� i literár-
ních záznam�. Podíl na tom m�l jist� nástup 
a rozší�ení fénického hláskového písma, které 
bylo podstatn� jednodušší a snadn�ji se tak 
ší�ilo. Svoji úlohu navíc sehrálo také rozší�ení 
pokro�ilejších psacích pot�eb, vytla�ujících 
se�íznutý rákos. Od konce prvního století naše-
ho letopo�tu mizí z archeologických záznam� 
zcela, je na 18 století zapomenuto. Když pak 
archeologové odkryli první nápisy v klínovém 
písmu, nedokázali je rozluštit a jejich význam 
jim nebyl z�ejmý. 

Mgr. Vladimír Socha
specializuje se na d�jiny prav�ku a starov�ku

Nejstarší doklady klínopisných text� byly 
pouze strohé ú�etnické a obchodní záznamy

Tabulka z Kiše pochází z období kolem roku 3500 p�. n. l. a p�edstavuje velmi názornou ukázku 
piktograf� p�edcházejících vznik samotného klínového písma

Také ve starov�kém Egypt� 
se používalo klínové písmo 
k diplomatickým ú�el�m. 
Zde ukázka „dopisu“ z Amar-
ny ze 14. století p�. n. l.

Lingua franca – obecn� ja-
kýkoliv jazyk, jehož užívání je 
rozší�eno nad rámec rodilých 
mluv�í. Ve st�edov�ku to byla 
latina, dnes je to p�edevším 
angli�tina. Klínové písmo 
bylo jakousi psanou obdobou 
lingua franca starov�kého 
Blízkého východu.

Slovní�ek

Již roku 1634 zaznamenal anglický cestovatel sir Thomas Herbert (1606–1682) p�i své cest� 
do Persepolis „tucet �ar podivného vzhledu“, ve kterých až o 30 let pozd�ji správn� rozpoznal 
slova a hlásky p�ístupné rozlušt�ní. V jeho dob� však bylo na tak ambiciózní plán ješt� p�íliš brzy. 
Tak tomu ostatn� bylo až do roku 1844, kdy britský d�stojník a amatérský badatel sir Henry 
Rawlinson (1810–1895) dokon�il sv�j výzkum nápis� z behistunské skály na území dnešního 
západního Íránu. Na skále byl z rozkazu krále Dáreia I. v roce 521 p�. n. l. vytesán trojjazy�ný 
oslavný nápis, vyzdvihující královo vít�zství nad rebely v prvním období jeho vlády. Nápis obsahuje 
stejnou informaci, vyvedenou ve staroperštin�, babylónštin� a elamštin�.

Rawlinson po delším výzkumu zjistil, které tvary v perské 
�ásti nápisu ozna�ují jméno krále Dáreia. Tím získal pevný 
podklad k odhadnutí významu n�kterých klínových znak�. 
V roce 1851 již rozeznával na 200 p�vodních babylonských 
znak� a cesta k úplnému pochopení tohoto archaického 
skriptu byla de	 nitivn� otev�ena. Klínové písmo však z�stáva-
lo po celou dobu své existence slabi�né a jeho interpretace 
tak byla velmi obtížná. Trvalo proto ješt� roky další usilovné 
práce, než se poda�ilo de	 nitivn� dokon�it p�eklad nápisu 
a vlastn� tak rozluštit nejstarší známé písmo v lidských d�ji-
nách. Zásluhu na tom má slavný �eský jazykov�dec Bed�ich 
Hrozný (1879–1952), jemuž se poda�ilo rozluštit chetitštinu 
uprost�ed první sv�tové války v roce 1915.

Než p�išel Hrozný

�eský jazykov�dec Bed�ich Hrozný, 
který roku 1915 rozluštil chetitský jazyk

Seriál: 
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Blesky k�ižovaly oblohu a první t�žké 
kapky dopadaly s hlasitým plesko-
tem na okolní trávu. Setm�lo se tak 
rychle, že nebyl �as sehnat zví�ata 

dohromady a jednotliví vep�íci se rozutekli 
po okolních roklinách. Neš�astný a k smrti 
vyd�šený pasá�ek se ukryl pod mohutný 
rozeklaný dub a snažil se zakrýt alespo
 
�ást svého rázem mokrého a prochladlého 
t�la. Když však oblohu rozzá�il další blesk, 
který uhodil do nedalekého lesíka, rozhodl 
se vyhledat bezpe�n�jší úkryt. Dob�e znal 
pov�sti místních starc�, kte�í p�i bou�i spat�ili 

vylézat ze zem� strašné netvory, snažil se 
však na tyto povída�ky nemyslet.

Vzpomn�l si na jednu skálu, ve které jsou 
dostate�n� prostorné jeskyn�. Tam p�e�ká 
nejhorší bou�i a pak se pokusí zachránit co 
nejvíce zab�hlých zví�at. Strach ze zu�ící vrch-
nosti mu te� dokonce pomáhal, protože mu 
nedovolil p�emýšlet ani o d�sivé bou�i, bolesti 
a zim�, ani o kamenité cest�, která mu už 
tém�� rozedrala chodidla. Kone�n� se p�ed 
ním ve sv�tle blesku objevila �erná díra, �nící 
ze skály jako nenasytný ch�tán jakési biblické 
bestie. Pasá�ek vep�� si chvíli dodával odvahy, 

ale ostrý déš� a nesnesiteln� blízké burácení 
hromu jej p�inutilo do jeskyn� vstoupit. Odvážil 
se však jen na kraj, tam, kde už bylo sucho. Co 
když na pov�stech starc� p�ece jen n�co bylo? 
A navíc – už nyní je z n�j hrdina. P�emýšlel, jak 
zúro�í svoji poutavou historku p�ed celovskými 
d�v�aty na p�íštím trhu. Oblohu pro�al další 
blesk a na necelou vte�inu osvítil �ást chodby 
jeskyn�. Jen n�kolik stop od nic netušícího 
mladíka ležela gigantická dra�í lebka! Pasá�ek 
vyb�hl bez ohledu na bou�ku z jeskyn� a s hr�-
zou v o�ích b�žel bez jediného zastavení až do 
m�sta. Teprve druhý den se v doprovodu vesni-
�an� odvážil vrátit a lebku vyzvednout. Dlouho 
pak byla umíst�na na radnici v korutanském 
Celovci, aby jeho obyvatel�m p�ipomínala, 
jak hrozné bestie žijí v jejich okolí. Trvalo 
ješt� mnoho století, než lidé pochopili, že jde 
o lebku nosorožce srstnatého, žijícího na tomto 
míst� p�ed desítkami tisíc let. 

Dinosaurus nebo drak
Dinosaury nebo jeskynní medv�dy by s heral-
dickými tvory na erbech st�edov�kých šlechtic� 
spojoval nejspíš jen málokdo. P�esto zde 
existuje zcela nezpochybnitelná a fascinující 
souvislost. Ta pramení z faktu, že zkamen�lé 
poz�statky t�chto prav�kých tvor� p�íležitostn� 
objevovali starov�cí i st�edov�cí obchodníci, 

cestovatelé nebo pr�zkumníci. Ti si podivné 
kosti a stopy neznámých tvor� vysv�tlovali pro 
n� jediným možným zp�sobem – jako ostatky 
bájných obr�, gryf�, kyklop� nebo drak�.

Poz�statky dávných živo�ich� znal dokon-
ce již prav�ký �lov�k p�ed desítkami tisíc 
let. Sv�d�í o tom objevy provrtaných mušlí 
a schránek druhohorních nebo t�etihorních 
mlž�, sloužících kroma
onc�m a snad 
i neandrtálc�m jako sou�ást náhrdelníku. 

V jednom p�ípad� byl dokonce pro ozdobné 
ú�ely použit také prvohorní trilobit. Zajímavé 
je, že pocházel tém�� s jistotou z oblasti 
st�edních �ech, objeven byl však až v daleké 
Francii. Zdá se tedy, že zkamen�liny bezob-
ratlých živo�ich� byly již v dob� p�edhistorické 
žádaným obchodním artiklem. V této dob� se 
nicmén� vyhledávání fosílií, považovaných za 
magické a lé�ivé talismany, omezovalo pouze 
na schránky a otisky bezobratlých.

Naši dávní p�edch�dci však byli podstatn� 
lépe vybaveni pozorovacím talentem a okolní 
p�írodu vnímali stejn� pe�liv�, jako dnešní 
terénní biologové. Proto jim neušlo, že na 
n�kterých místech leží kosti a stopy bizarních 
tvor�, kte�í již nikde v okolí nežijí. Není tedy 

Kosti jeskynních medv�d�, mamut� 
a srstnatých nosorožc� se postaraly 
o �etné legendy st�edov�ku

Fantastické kosti 
z po�átku v�k�
V této poušti dlí mnoho zlých duch� a spalujících v�tr�; ti, kte�í se s nimi 
setkají, zmizí do posledního. Nejsou tu ani ptáci na obloze, ani zv�� na 
pevné zemi. Když se n�kdo rozhlíží na všechny strany, tak daleko, jak jen 
oko m�že dohlédnout v pátrání po stezce, nem�že dohlédnout žádného 
ukazatele vyjma tlejících kostí mrtvých, jež lemují cestu.
 Fa Hsien, „Zpráva o buddhistických zemích“, 414 n. l.

Kadmos bojující s drakem na �ecké amfo�e 
zhruba z roku 550 p�. n. l.

Zkamen�liny malého rohatého dinosaura protocera-
topse stojí z�ejm� za legendami o bájném gryfovi

Socha�ské zpodobn�ní gryfa 
ve vn�jší výzdob� baziliky 

Sv. Marka v Benátkách)
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divu, že �lov�k m�l tendenci vytvá�et ve své 
fantazii úžasná stvo�ení, mocné ochránce 
posvátných nebo zapov�zených míst.

Posvátné bestie
Ani v období starov�ku nep�estala lidská 
fantazie a ústní tradice udržovat pov�domí 
o obrech, hr�zoptácích nebo podzemních 
p�íšerách. Pro vysv�tlení p�vodu zkamen�-
lých poz�statk� p�icházeli šamani a kmenoví 
ná�elníci s r�znými vysv�tleními. Jedním 
z nich mohlo být tvrzení, že šlo o n�kdejší 
druhy nebo služebníky mocných božstev, 
které jejich nebeští vládci zatratili a srazili 
z oblohy nebo dokonce až pod zem. 

Ve v�tšin� p�ípad� se však nejednalo o poz�-
statky dinosaur� – mnozí tvorové z tehdejších 
pov�stí a bájí (nap�íklad homérští Kyklopové, 
Sindibádovi ob�í ptáci Rukhové nebo indiánští 
„hromoví o�i“) byli v mysli tehdejších básník� 
a spisovatel� stvo�eni na základ� setkání 
s poz�statky jiných vyhynulých živo�ich�. 
Jednalo se v�tšinou o zkamen�liny mohutných 
savc� z mladších geologických období (mamuti, 
trpasli�í sloni, brontotheria a další). 

Kosti dinosaur� znali prokazateln� již 
sta�í �í
ané p�ed n�kolika tisíciletími. Až 
z doby kolem roku 300 n. l. však máme první 
písemný záznam o jejich nepochybném obje-
vení. Zmínka pochází z knihy s krkolomným 
názvem Hua Yang Goo Zhi, kterou ve zmín�-
né dob� sepsal �ínský mudrc jménem Zhang 
Qu. Do�ítáme se v ní o objevu „dra�ích kostí“ 
v oblasti Wuchengu v provincii S-�chuan.

V n�kterých oblastech �íny byly (a dosud 
jsou) tyto fosilie tak �etné, že je místní 
mudrci a léka�i roztloukali na jemný prach 
a používali jako „zázra�ný“ lé�ebný prost�e-
dek na mnohé t�lesné neduhy a zvlášt� jako 

„zaru�ený“ lék na impotenci. Ješt� v lét� 
roku 2007 západní reporté�i zjistili, že mnozí 
�ínští venkované tímto zp�sobem stále využí-
vají �etné fosílie dinosaur� i v sou�asnosti. 

Nezm�rná lidská fantazie
Legendární tvorové, známí dnes p�edevším 
z fantastické literatury, � lm� a po�íta�ových 
her jako gryfové, ob�i �i kyklopové, odvozují 
z�ejm� sv�j po�átek z objev� zkamen�lých 
poz�statk� dinosaur� nebo jiných prav�kých 
tvor�. 	ecké písemné záznamy ze 7. století p�. 
n. l. popisují zmín�né gryfy na základ� p�evza-
tých ústních informací od skytských nomád-
ských kmen� ze St�ední Asie. Podle skytské 
legendy m�lo jít o bojovná zví�ata, sdružující se 
do hejn a žárliv� st�ežící zlaté poklady a doly. 

Popisované rysy t�chto bájných tvor� (velké 
uši nebo k�ídla podobná kost�nému límci, 
tlama zakon�ená zobákem i celková velikost) 
odpovídají pom�rn� p�esn� malému rohatému 
dinosaurovi druhu Protoceratops andrewsi, 
jehož fosílie z�ejm� objevovali obchodníci 
a zlatokopové v Mongolsku a severovýchodní 
�ín�. Na Blízkém východ� byli podobní tvorové 
zpodob
ováni již kolem roku 3000 p�. n. l. 
a setkáváme se s nimi i v mykénském um�ní. 
Od objev� zkamen�lých kostí nebo stop 
mohou být také odvozeny zvláštní „chiméry“, 
tedy bájní tvorové se smíšenými znaky r�zných 
zví�at. V Mezopotámii jde o velmi b�žné myto-
logické postavy a jedním z nejlepších p�íklad� 
m�že být záhadný tvor s názvem Siruš, zpo-
dobn�ný na brán� bohyn� Ištar v Babylón�. 

Ve st�edov�ku byl gryf symbolem božské 
síly. N�kdy bývá ztotož
ován také s mýtickým 
ptákem nohem, to je však pon�kud neopod-
statn�ná zám�na. V heraldice byl tento bájný 
tvor využíván ve znaku knížat pomo�anských, 
rytí�� Stránských ze Stránky a Greiffenfelsu 
nebo dokonce m�sta Sevastopolu. Nachází 
se z�ejm� také ve znaku Islandu.

Bestie podle Písma
Ve st�edov�ké Evrop� byly velké kosti dino-
saur� (ale i mamut�, jeskynních medv�d� 
a dalších prav�kých zví�at) považovány ve 
shod� s hlavní „v�deckou“ autoritou, Písmem 
svatým, za poz�statky zví�at žijících p�ed 
biblickou potopou. U�ení církve v této dob� 
nedovolovalo jakékoliv „nebezpe�né“ volno-
myšlenká�ství, �asto i na první pohled nevin-
ná domn�nka totiž mohla skon�it inkvizi�ním 
soudem. Tvrzení, že dokonalý B�h by nechal 
n�které ze svých stvo�ení trvale vyhynout, bylo 
neodpustitelným kací�stvím a trestuhodným 
rouha�stvím. Ani geniální renesan�ní v�dec 
a um�lec Leonardo da Vinci (1452–1519) 
nikdy nevyšel se svými správnými vývody 
o povaze zkamen�lin na ve�ejnost a psal si 
je pouze šifrovan� do svého zápisníku. V jeho 
dob� stále platila Aristotelova p�edstava 
o zkamen�linách jakožto tajemných h�í�kách 
p�írody, stvo�ených jakousi podivnou „tvo�ivou 
silou“ z bahna a životodárného kalu. 

Již od st�edov�ku však vznikaly také legendy 
o dracích a bazilišcích, které snad mohly být 
�áste�n� založeny na pozorování vzácných 
zkamen�lin ptakoješt�r� nebo jiných prav�kých 
plaz�. Paradoxn� to však nebyly kosti dinosau-

r�, ale mnohem spíše 
velkých pleistocénních 
savc�, které podnítily 
st�edov�ké kroniká�e 
a písmáky k vytvo�ení roz-
ší�ených „dra�ích“ legend. 
Kosti jeskynních medv�-
d�, mamut� a srstnatých 
nosorožc� se postaraly 
o �etné legendy tohoto 
typu v období st�edov�ku 
i raného novov�ku. Nap�í-
klad v roce 1590 objevili obyvatelé rakouského 
Celovce lebku srstnatého nosorožce a následn� 
p�ikováni �et�zy v místní radnici. O necelých sto 
let pozd�ji (v roce 1672) objevil léka� Johann 
Paterson Hain kosti jeskynních medv�d� ve 
slovenské jeskyni Aksamitka, nedaleko vesnice 
Haligovce. Pozd�ji byla kostra „draka“ smonto-
vána a v�nována císa�i Leopoldu I. 

Šlechtické sbírky kuriozit
S p�íchodem renesance se do módy dostávají 
r�zné šlechtické a panovnické „kabinety kuri-
ozit“ a veškeré pozoruhodné p�írodní objekty 
se stávají velmi cen�ným artiklem. V mnoha 
p�ípadech se však v podobných sbírkách 
objevují spíše upravené nebo dokonce zám�r-
n� zohavené �ásti t�l sou�asných živo�ich�, 
pocházejících �asto z hlubin mo�í nebo dosud 
neprobádaných kraj� jiných kontinent�. Tvoro-
vé jako velryba nebo krokodýl byli st�edoevrop-
skému renesan�nímu šlechtici stejn� vzdálení, 
jako nám dnes vyhynulí dinosau�i.

Ani �eské zem� nebyly v období novov�ku 
ochuzeny o p�edv�decké objevy zkamen�lin 
živo�ich�. Již k roku 1571 jsou nap�íklad 
v Gramatice �eské biskupa Jednoty bratrské 
Jana Blahoslava (1523–1571) zmín�ny 
objevy kostí mamut� z P�edmostí u P�erova 
(dnes významná pleistocénní lokalita evrop-
ského významu). V dané dob� si ale ješt� 
nikdo nedokázal p�edstavit, z jakých zví�at 
by mohutné kosti mohly pocházet, proto jsou 
zde také ozna�ovány pouze jako „weliké 
kosti obr�v w wršku pod skalkou P�ed-
mostskau…“. Jelikož se v Bibli nedo�teme 
nic o mamutech, zato ob�i jsou zmi
ováni 
na více místech, bylo za�azení ob�ích kostí 
p�edem dáno. Jejich skute�ný p�vod byl roz-
poznán až o více než dv� století pozd�ji. 
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St�edov�ké legendy o dracích 
jsou nedílnou sou�ástí d�jin 
literární kultury západního 
sv�ta. Tradi�ním p�emoži-
telem draka v k�es�anských 
legendách je svatý Ji�í

Kresba gryfa od Lykosthena asi z roku 1557

Jak vidíte z moderní rekon-
strukce pleistocénního srst-
natého nosorožce, s drakem 
bychom si ho už dnes asi 
nespletli




