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W średniowiecznych opisach potworów do najszkaradniejszych istot 

należy bazyliszek. Jest przedstawiany jako niby-smok z niewielką głową koguta 

i nie większym dziobem drapieżnego ptaka, skrzydłami nietoperza i ogonem 

węża. Wierzono, że wylągł się z jaja bez żółtka, które złożył siedmioletni kogut, 

a następnie było wysiadywane przez dziewięć lat przez ropuchy i węże. 

Bazyliszek zabijał spojrzeniem swych żółtych wyłupiastych jak u żaby oczu,                

a samo usłyszenie jego syku mogło powodować szaleństwo. 

Jeden z polskich bazyliszków miał jakoby zamieszkiwać w Krakowie,             

w pobliżu Rynku Głównego, inny, bardziej znany, w Warszawie na Starym 

Mieście, na pogorzelisku kamienicy przy ulicy Krzywe Koło. Strzegł 

zgromadzonych w tym miejscu niezmiernych skarbów i każdego, kto wszedł              

do lochów, z nagła i znienacka zamieniał swym przerażającym wzrokiem                  

w kamień.  

W każdej opowieści ów potwór jest pokonany w ten sam sposób. 

Wchodzący do podziemi śmiałek pokazuje mu lustro, co sprawia, że bazyliszek 
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swym wzrokiem zamienia samego siebie w kamień. W szczegółach jednak 

legendy się różnią. W jednej z nich dokonuje tego płatnerz, czyli rzemieślnik 

wykuwający zbroję, o imieniu Melchior. Broni on w ten sposób swoich dzieci, 

które nieopatrznie weszły w niebezpieczne miejsce. Do walki z maszkarą używa 

zbroi tak świetnie wypolerowanej, że jest jak zwierciadło. W innej legendzie             

do królestwa bazyliszka z lustrem wkracza hoży zuch, szewczyk Staszko, 

któremu potrzeba pieniędzy dla schorowanej matki. Gdy zwycięski wraca                

na powierzchnię, mija rzędy sczerniałych i poszarzałych kamieni i cicho modli 

się, są to bowiem ofiary okrutnego potwora. 

Legenda o bazyliszku na swój sposób jest wciąż żywa, słowo                           

to występuje w nazwach sklepów, firm i restauracji. Adam Mickiewicz pisze                

w „Panu Tadeuszu”: „zadrżał Asesor, puścił z rąk kieliszek, utopił* w Tadeusza 

wzrok jak bazyliszek”. Podobny stwór pojawia się też w książce „Harry Potter               

i Komnata Tajemnic**” i zagraża uczniom Hogwartu mugolskiego 

pochodzenia. 

 

 

* W oryginale jest: 

Na to zadrżał Asesor, puścił z rąk kieliszek, 

Utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek. 

** Komnata Tajemnic jest (jak w oryginale) wielkimi, bo to nazwa własna 

komnaty.  

 

 


