K záchraně panny Jiří bil dráčka,
pravdou-li byla by, hezká to povídačka.
Říkají, že draků ni Jiřího není;
by bylo panen, dejme se na modlení.
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Malá historie

draků

Joyce Hargreavesová

Parůžky jako jelen, hlavu jako velbloud, oči jako démon, krk hada, břich jako škeble, šupiny jako kapr,
drápy jako orel, tlapy jako tygr a uši jako kráva.
Filosof Wang Fu, dynastie Han, popis devíti charakteristik draka Lunga.
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Úvod
Drak je nejobtížněji uchopitelný a nejvariabilnější ze všech živočichů obývajících divoký svět lidské imaginace. O tomto bájném
tvorovi pojednávají mýty a zkazky cestovatelů už 4 000 let, a ač nebyl nikdy spatřen krom svého vtělení v podobě hada, objevují se
jeho zobrazení např. v náboženstvích, alchymii, heraldice a medicíně všech světových kultur a dějeprav – prvobytných, antických,
středověkých i orientálních.
Draka lze v první řadě považovat za symbol nejrůznějších aspektů
zemských sil, působících dobro i zlo.Ve spojení s vodou obvykle reprezentuje plodnost půdy – ale jindy se naopak objevuje jako zvěstovatel povodní a sucha. Může být znamením žáru uvnitř Země,
jako např. drak vydechující oheň – Tyfon, syn matky Země ztělesňující vulkán.
Dějiště novodobých legend o dracích, jako jsou hory, jeskyně, návrší a jezera, se často vážou k předkřesťanským náboženstvím, ale
zobrazení draků se vyskytují i na místech, kde bychom je čekali nejméně, např. v křesťanských kostelích.
V mnoha kostelích objevíme pohanského draka, z jehož tlamy
raší olistěné výhonky – i toto je symbol plodnosti. Pojem drakobijce je zřejmě též pohanský a má původ v Zeleném muži a dalších
bozích plodnosti, kteří bodcem kopí nutí draka uvolnit ze spárů
úrodné síly přírody.
Tato knížečka zřejmě čtenářům nezodpoví všechny otázky týkající se draků, ale věřím, že poslouží jako úvod do uchvacujících
představ, v nichž draci figurují.
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Co je to drak?
hledej hada

Dávní přírodovědci věřili, že drak je skutečné zvíře. Neprobádané
divočiny na mapách cizích krajů bývaly opatřeny nápisem „Zde
jsou draci“. Staré knihy jako např. History of foure-footed Beastes ze
17. století od Edwarda Topsella zobrazují draky spolu s plazy typu
ještěrek a hadů. Dnes máme prozkoumány takřka všechny části
planety a můžeme si být skoro jisti, že drak ve všeobecně rozšířené
podobě, jak si jej obvykle vizualizujeme, nikde na Zemi fyzicky
neexistuje.
V novodobých popisech mívá drak čtyři nohy, dlouhé tělo podobné hadímu, ocas s vyčnívajícími bodci, hlavu rozlíceného ještěra, netopýří křídla, ostré drápy, ostré zuby a tlamu dštící oheň.
V dřívějších dobách však byly podoby draků zcela zaměnitelné
s podobami hadů.
Ve starověkém Řecku a Římě se užívalo slov Drakon a Draco
k označení velikého hada a slovo drak je z obou odvozeno. Drakon
ovšem znamenal nejen velkého hada, ale i létající bytost (která však
podobně jako většina čínských draků dokáže záhadným způsobem
létat bez křídel).
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