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21. BITKA NA NEBI, PÁD ANJELOV, APOKALYPTICKÝ
DRAK
(Zjavenie Jána 12,7-12)
(4.videnie. Sedem bojov Antikrista. Boj draka na nebi. Boj draka na zemi)
*
Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi (odkaz na Daniela
10,13-21: archanjel Michael ako knieţa anjelov a vodca nebeského vojska; Michael ako
obhajca Boţieho ľudu; podobne deuterokanonická Závet patriarchov: Závet Leviho 5,7
a Závet Danova 6,2). Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto
v nebi (všetky útoky aj poráţky zlých síl od začiatku do konca sveta). A veľký drak, ten
starý had (odkaz na hada našepkávača z Genezis 3), ktorý sa volá diabol a satan, čo
zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli
(pád anjelov: pozri kapitola Anjeli pri Poslednom súde; podobne Lukáš 10,18 > Ján 12,31 >
2Petra 2,4 > Júdov 6). A počul som (Ján) mohutný hlas volať v nebi: Teraz nastala spása,
moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného (jednota Boha Otca a Syna
Boţieho Krista), lebo bol zvrhnutý žalobca (gr. kategor = odvodenina z kategoros; vulgárny
výraz kategor pouţívaný aj v hebrejčine) našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou
žaloval pred naším Bohom (odkaz na Jóba 1,9-11: satan ako nepriateľ spravodlivosti;
podobne Zachariáš 3,1-2 > 1Paralipomena 21,1 > apokryf 1Henoch 40,7). Ale oni zvíťazili
pre Baránkovu krv (konečná spása podmienená Kristovou obeťou) a pre slovo svojho
svedectva (víťazstvo nad silami zla je v rukách samotných kresťanov). Preto radujte sa,
nebesia, aj vy, čo v nich bývate (podobne Izaiáš 44,23; 49,13). Beda však zemi i moru
(podobne Izaiáš 1,4-24 > Jeremiáš 4,13 > Ezechiel 24,9 > Ozeáš 7,13; 9,12 > Amos 5,16 59
9,12), lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času (útecha pre
veriacich; obmedzená doba; Bengelov výpočet pozri v kapitole Zmeranie Božieho chrámu).
Vo výtvarnom umení je námet Bitka na nebi jedným z ústredných zobrazení triumfu
kresťanstva a podobne ako Apokalyptickí jazdci patrí k tým apokalyptickým námetom, ktoré
sú veľmi časté a zvyčajne sa vyskytujú ako samostatná kompozícia prakticky vo všetkých
výtvarných druhoch: kniţná maľba, nástenné maliarstvo (kostoly St.Pierre-les-Eglioses
v Chauvigny/Vienne, 11.st.; St. Savin/Poitou, 12.st.; S. Pietro al Monte v Civate u Como,
12.st.; freska Paula Trogera v kupole kláštorného kostola v Altenburgu, 1735), sochárstvo
(reliéf *tympanónu kostola St.Michel v Entraigues/Charente, 12.st.), uţité umenie (koberec
z Angers, 14.st.), sklomaľba (okenná *rozeta v St.Chapelle v Paríţi, 15.st.), maľba (Raffael
Santi z Urbina, 16.st.; Hieronymus Bosch v rámci námetu Posledný súd, 15.st.; Pieter
Brueghel St., 1562; Frans Flos, 1554; Tintoretto: Bitka na nebi, 16.st.), grafika (desiaty list
Dürerovej Apokalypsy: Obrana neba proti útoku draka, 1498; Gustave Doré, 1864).
Stred kompozície Bitka na nebi zvyčajne tvorí zápas Michaela, niekedy v brnení, častejšie
v anjelskom rúchu a s krídlami). V neskorej renesancii 16.storočia splynula Bitka na nebi
so scénou Pád anjelov. Námet zobrazuje odbojných anjelov, ako sa rútia z neba, ich telá počas
pádu nadobúdajú chvosty a pazúry. V spodnej časti obrazovej plochy leţí Satan, niekedy
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v tlame Leviatana, ktorý vo výjave stelesňuje peklo. Hore na nebi sú zobrazení anjeli
a tróniaci Boh.
Motív padlých anjelov rútiacich sa do priepasti sa objavuje v pravoslávnom umení
pri zobrazení synaxis (lat. zhromaţdenie; bohosluţba), nebeského poradného zboru, ktorý
obklopuje Kristov medailón ako erbový znak a vyznanie viery. Apokalyptický drak sa
objavuje aj v kompozíciách Apokalyptická žena, Veľká neviestka babylonská a Spútanie draka
(v Dürerovom grafickom liste Nebeský Jeruzalem tvorí apokalyptický drak vedľajší námet).
Stredoveké diela zvyčajne zobrazujú sedem dračích hláv s korunkami, aby netvora odlíšili
od iných námetov a legiend. Identifikácii pomáhajú tieţ krídla archanjela Michaela, ktorý by
mohol byť zamenený za rytiera Juraja (námet bitky sv.Juraja s drakom je vnímaný ako
paralela k Bitke na nebi).
*
Zjavenie apokalyptickej ţeny a apokalyptického draka bolo ďalším znamením blíţiaceho
sa konca sveta. Drak (gr. drakón; hebr. tannín) vystupuje v kapitole 12 ako nepriateľ nebies,
Boha a jeho ríše, a slovné spojenie “ten starý had“ odkazuje do Genezis (3), na nepriateľstvo
medzi Bohom a hadom/satanom, ktoré v izraelskom stvoriteľskom mýte (datovanom do 20001500 pr.Kr.) začalo v rajskej záhrade pri strome poznania (pozri kapitola Peklo: satan).
Samotný jánovský boj draka/satana s nebeskými silami a pád anjelov - satanových
pomocníkov - má podľa bádateľov svoje predobrazy v starozákonnej minulosti,
v nepriateľstve a neposlušnosti záhadných nebeských bytostí zvaných synovia Boţí, bené ha`elohím (Genezis 6,4) a oblúd nefilím (Numeri 13,33; pozri kapitola Anjeli pri Poslednom
súde). Ďalšie súvislosti draka/satana z Jánovho Zjavenia sa nachádzajú v Lukášovi (10,1720), kde Kristus hovorí sedemdesiatim učeníkom, ktorí sa práve vrátili z úspešnej misie:
„Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch
a škorpiónoch...“ *Kumránsko-esejskou verziou nebeskej bitky je boj synov svetla s temnými
silami Beliala (pozri kapitola Šelma zemská a morská).
Podoba apokalyptického draka, ohnivé (červené) telo a rohy zrejme odkazujú
na staroveké predlohy (sumersko-akkadský Mušchuššu s rohatou hlavou; egyptsko-grécky
červený okrídlený Tyfón s mnoţstvom hláv; ţidovský mnohohlavý, šupinatý
Leviatan/Livjátan zo Ţalmu 74,14).
Najmä v stredoveku sa komentátori sústreďovali na detaily dračieho tela (počet hláv, počet
diadémov, počet rohov). Súčasní interpreti sa domnievajú, ţe dôleţitejší je celkový obraz
a význam ozdobenej, korunovanej dračej hlavy napodobňujúcej “mnohé diamantové čelenky“
(gr. diadémata polla) na hlave Krista kráľa kráľov (19,12: Videnie jazdca menom Pravý
a verný). Ide o insígnie moci a slávy.
Zrazenie hviezd z oblohy odkazuje na staré orientálne príbehy (epos Enuma eliš:
babylonsko-akkadská obluda Tiamat ranou z chvosta zmetie z oblohy hviezdy)
a starozákonné texty s ich konkrétnymi súvislosťami (Danielova strašidelná, paţravá obluda
so ţeleznými zubami a pazúrmi a desiatimi rohami a jedným rohom s očami a ústami ako
symbol Rímskej ríše z čias Seleukovcov, Daniel 7,20; Izaiášova démonická Zornička
zvrhnutá z nebeských výšok ako symbol babylonského kráľa Nabukadnezara, Izaiáš 14,12).
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Komentátorov Zjavenia neodolateľne priťahovala moţnosť rozlúštenia detailov Bitky
na nebi i apokalyptického draka. Tradičný výklad hľadal v drakovi symbolom rímskeho
cisárstva (sedem rímskych pahorkov - sedem hláv draka). V 15.storočí komentátori
stotoţňovali sedem dračích hláv so siedmimi smrteľnými hriechmi (iní oponovali, ţe
jestvuje aj sedem cností). Podľa iných je obraz apokalyptického draka odvodený z nočného
videnia proroka Daniela (7,20), lebo aj Danielov drak mal desať rohov na hlave, ktoré
odkazovali na desať panovníkov seleukovskej dynastie od Seleuka I. Nikátora aţ po Antiocha
IV. Epifana. Preto sa komentátori usilovali obdobným spôsobom identifikovať desať
najväčších nepriateľov kresťanov.
Ďalšie výklady dávajú desať rohov apokalyptického draka do súvislosti so siedmimi
rohami apokalyptického baránka a vychádzajú pritom z mágie čísiel sedem a desať
(symboliku čísla sedem v kapitole Apokalyptický baránok). Desiatka ako guľaté číslo a číslo
úplnosti sa v Písme objavuje často, v dobrých i neblahých súvislostiach: desať spravodlivých
v meste Sodoma (Genezis 18,32), desatoro prikázaní z hory Sinaj (Exodus 34,28); desať rán
egyptských (Exodus 7-11), desať svietnikov Šalamúnovho chrámu (2Paralipomena 4,7);
desať muţov všetkých národov hľadajúcich spásu v Bohu (Zachariáš 8,23); uzdravenie
desiatich malomocných (Lukáš 17), desať dní súţenia smyrenských kresťanov (Zjavenie
2,10)...
Ďalší hľadajú kľúč v grafémoch: Desiatym písmenom hebrejskej abecedy bol znak jod. Jod
bolo súčasne aj slovo a znamenalo ruka (snáď odkaz na desať prstov človeka). Rímsky znak
pre číslo desať je X, ktoré sa pouţíva pre grécke písmeno chí, a to sa číta ako prvé písmeno
slova Christus. Grécke písmeno jota (J) je začiatočným písmenom mena Jesus a malo číselnú
hodnotu desať. Všetky tieto číselné vzťahy a významy pokladal stredoveký človek za známky
hermeneutiky, umenia ukryť a odkryť skrytý biblický význam. Pomoc sa hľadala aj
v ţidovskej kabale 12.-16.storočia, ţidovskom mystickom výklade Starého zákona.
Jednako len v jánovskej Bitke na nebi nie sú dôleţité detaily, ale hlavný zámer: Hviezdy sú
nositeľkami svetla a patria do sféry vplyvu Boha, boj na nebi je obrazom veľkého boja Boţích
a satanských síl, padanie hviezd je neblahým znamením blíţiaceho sa konca sveta, zničenie
tretiny hviezd je iba čiastkovým víťazstvom draka a dáva predstavu o sile zápasu a veľkosti
sily Boţieho protivníka.
*
Predstava draka alebo obrovského hada bola v starovekých mýtoch beţná. Podľa
niektorých bádateľov (nemecký paleontológ Eduard Dacqué, 1924) sú dávnou spomienkou
na prehistorických plazov, dinosaurov, ktorých kosti čas od času človek objavoval a ktoré
podnecovali jeho predstavivosť. Okrem toho na zemi vţdy ţili skutočné obludné tvory,
veľhady, veľjaštery, krokodíly alebo hrochy. A veľa dračích monštier, zmiešanín hada,
krokodíla, leva, vtáka, vystupovalo prednoázijských mýtoch.
V sumersko-akkadskom mýte Ninurtova cesta do *Eridu (2.tis.pr.Kr.) sa objavuje démon
Anzú s telom orla a hlavou leva. V novoasýrskej verzii príbehu ukradne bohovi Enlilovi
tabuľky osudov a poruší tak boţský poriadok na zemi. Bohyňa-rodička Mach prehovorí
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bohov k boji s démonom. Do boja je zapriahnutých sedem zlých veterných búrok, Anzú príde
o svoje orlie krídla a je navţdy zmrzačený.
V akkadskom mýte Enuma eliš (Keď tam hore) datovanom do 1800-1700 pr.Kr.
a čerpajúcom z rôznych sumerských, akkadských a moţno aj západosemitských textov,
vystupuje drak Mašhuššu/Mušchuššu (akk. zúrivý had < sumer. mušchuš - červený had)
s rohatou haďou hlavou, šupinatým hadím telom, prednými levími a zadnými orlími nohami
a vztýčeným hadím chvostom. Z tlamy mu vyčnieva rozoklaný jazyk. Niekedy je vybavený
krídlami a namiesto hadieho chvosta má chvost škorpióna alebo vtáka, prípadne hlavu nejakej
mačkovitej šelmy. Stáva sa účastníkom bitky, ktorú viedla obluda Tiamat proti boţskému
kráľovi nebies a zeme, Mardukovi.
Tiamat (z akkad. tiámtu - more) vystupuje v mýte Enuma eliš ako stelesnenie chaosu
a plodivej sily praoceánu. Nemala podobu draka (na pečatných valčekoch však zrejme áno),
ale mala podobnú úlohu. Vytvorila jedenásť dračích bytostí, ktoré mali v tele na miesto krvi
jed, a zapojila ich do boja proti Mardukovi. Na čelo svojho vojska postavila niţšieho boha
Kingu, obdarila ho vládou nad všetkými bohmi a zverila mu do rúk tabuľky osudov. Marduk
sa obludám vzoprel spolu s nebeskými vetrami, porazil ich a nakoniec Tiamat zabil. Z jej
rozťatého tela stvoril nebo a zem a z jej očí pramene riek Eufrat a Tigris.
Mezopotámske mýty (akkadský Epos o Gilgamešovi, pasáţ Boj proti stráţcovi cédrového
lesa, proti nebeskému býkovi) s ich dračími boţstvami a monštrami ovplyvnili kultúru
a umenie starovekých nomádskych Skýtov. V horských oblastiach Iránu okolo Luristánu
a v severnej Číne okolo Ordos na sever od Veľkého čínskeho múru vznikol v rozmedzí 1000700 pr.Kr. istý druh zoomorfného štýlu, známy ako luristánske a ordoské umenie (tzv.
luristánske bronzy). Zobrazuje zápasy šeliem, *gryfov, monštier zo zvieracích a ľudských
prvkov. Výtvarný i duchovný vplyv skýtskeho zoomorfného štýlu sa prejavil v 4.-1.st.pr.Kr.
v umení *Etruskov (pozri kapitola Peklo) a od 3.storočia v západnej Európe v umení Keltov.
Pretrval aţ do 10.-13.storočia v románskom umení.
V iránskych posvätných náboţenských textoch Avesty, v novoperzskej verzii datovaných
do 8.-3.st.pr.Kr., sa nachádza o tisíc rokov starší príbeh o večnom nepriateľstve boha svetla
Ahura Mazdy a draka Ahrimana/Angra Manju, boha temnôt. Na konci vekov je Ahriman
vypustený na slobodu a zhltne tretinu ľudstva. Príbeh bol ţivý aţ do rozpadu Rímskej ríše
okolo roku 400 a ešte r.307 bola Ahurovi Mazdovi a jeho pomocníkovi Mitrovi,
prostredníkovi medzi bohom a ľuďmi, zasvätená nová svätyňa pri Dunaji.
Had/drak v mýtoch vystupuje ako monštrum s dôleţitým symbolickým významom: telo
plaza a skrytý spôsob ţivota v dierach a vodných hlbinách, zdanlivé omladzovanie
vyzliekaním starej koţe vyjadrujú prelínanie protichodných významov smrti a ţivota. Preto sa
had/drak stáva symbolom podsvetia a ríše mŕtvych. Obyčajne vystupuje ako násilnícka
bytosť, proti ktorej musia bohovia bojovať. Dvojznačnosť draka sa ukazuje predovšetkým
v orientálnych (indických, čínskych, japonských) mýtoch. Drak v nich účinkuje ako
blahodarné boţstvo spájané s úrodným a ţivotodarným vodným ţivlom (japonský boh daţďa
- dračí kráľ). Stáva sa výrazom jednoty protikladných síl: ako tvorivá nebeská sila
reprezentuje muţský princíp jang, ako bytosť blízka vodnému ţivlu, zemi reprezentuje ţenský
princíp jin. V Číne a Japonsku sa stáva symbolom šťastia, ochrancom pred zlými démonmi
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a emblémom cisárstva (zatiaľ čo modrozelený drak Čching-lung vystupuje v čínskej
mytológii ako reprezentant Východu a symbol cisára, biely drak/tiger Paj-chu je vládcom
Západu a smrti). V hinduizmu a taoizmu predstavuje drak mocného ducha, ktorý chráni
poklady a je schopný zadováţiť nápoj nesmrteľnosti. Je to zázračná bytosť, ktorá sa dokáţe
zmeniť do veľkosti húsenice priadky morušovej a vyplniť priestor medzi zemou a nebom. Cez
deň drak lieta po nebi a nie je ho vidieť, lebo ho zakrývajú daţďové mraky. Drak sa stáva
obľúbeným dekoratívnym motívom: samotný drak letiaci na oblakoch, dvaja draci hrajúci si
s perlou (hromom) spôsobujú dáţď. Drak je piatym znamením čínskeho zverokruhu
a zodpovedá znameniu Leva.
Svojich drakov mali zrejme aj Izraeliti (Leviatan/Livjátan, Behemot, Rahab). Niektorí
bádatelia sa domnievajú, ţe príbeh o potope sveta v sebe skrýva mýtus o boji chaotickej sily
praoceánu (Tehom), obdobný akkadsko-babylonskému mýtu s bohyňou chaosu a praoceánu
Tiamat; izraelská verzia iba zamenila mezopotámske zosobnené boţstvá za Jahvem stvorené
ţivly, ako to zodpovedalo monoteizmu. Túto hypotézu podľa bádateľov potvrdzuje obrazné
vyjadrovanie Izaiáša (51,9): „Zobuď sa, zobuď a obleč si moc rameno Pánovo! Zobuď sa ako
v dňoch minulých, časoch pradávnych! Čo práve ty si nerozťalo ozrutu a draka neprebodlo...
čo si nevysušilo vody veľkej priepasti?“
S hadom, drakom, veľrybou alebo krokodílom je stotoţňovaný netvor Leviatan/Livjátan,
opisovaný v Jóbovi (3,8; 26,13; 40,25-31 atď.). Na ňom Boh demonštruje svoju zvrchovanosť
a nezávislosť. Výraz leviatan (zrejme z lawa - stočený) má svoje korene vo fenickej
mytológii, kde predstavoval monštrum prapôvodného chaosu, ktoré sa kaţdým okamihom
môţe zobudiť a ohroziť všetok existujúci poriadok. Je schopný dokonca zatemniť slnko, ţije
v mori (Jób 7,12). Vodné prostredie ho do istej miery spája s predstavou krokodíla, symbolom
Egypta alebo s mezopotámskou obludou Tiamat. Starozákonný *Jahve je dôrazne
vyzdvihovaný ako premoţiteľ tejto sily chaosu (Izaiáš 51,9). Rysy Leviatana a jeho
mezopotámskych druhov očividne prebral Jánov apokalyptický drak.
Mytológovia upozorňujú, ţe obyvatelia v okolí Téb a jazera Moiris vybraného krokodíla,
stelesnenie boha Sobeka, zdobili náušnicami zo zlata a taveného skla a na predné nohy mu
dávali náramky > Ţidia prirovnávali Egypt k Leviatanovi, ktorý mal niektoré znaky krokodíla
> k Leviatanovi bol prirovnávaný satan a ten v Jánovom Zjavení vystupuje ako apokalyptický
drak ozdobený diadémami.
Leviatanovi bola blízka obluda Rehab (hebr. pýcha, nadutosť, zúrivosť). Rehab nemal
znaky draka a hada ako Leviatan, ale bol bliţšie predstave chaosu a tým aj oblude Tiamat.
Spôsoboval rozbúrenie mora a biblické texty (Ţalm 87,4; 89,11; Jób 9,13; Izaiáš 30,7)
k spupnosti Rehaba prirovnávali rozpínavosť Egypta. Ezechiel (29,3) dokonca s Rehabom
stotoţňoval faraóna.
Príšera Behemot/Benemot/Behamot (z pl. behema - šelma) sa v Starom zákone objavuje
v Deuteronomiu (32,24), Jóbovi (12,7; 40,15), Ţalmoch (49,13-21; 50,10; 73,22), Jeremiášovi
(12,4) a Habakukovi (2,17). Niektorí bádatelia sa domnievajú, ţe ide o odvodeninu
z predpokladaného egyptského výrazu .p'.ih.mw (vodný býk), ale väčšina sa prikláňa
k názoru, ţe išlo o hrocha. V Egypte bol hroch symbolom svetskej moci a stelesnením boha
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vojny Sutecha. V Biblii bol Behemot obrazom moci a sily boha Jahve, preto sa s hrochom
často stretneme na vyobrazeniach Stvorenie zvieracej ríše (pozri kapitola Peklo).
Kresťanský drak/had symbolizuje úhlavného nepriateľa Boha a človeka, Satana, nad
ktorým zvíťazil v boji archanjel Michael a hodil ho do najhlbšieho pekla-hádesu. Preto sú
európske stredoveké draky spájané elementom ohňa a sú zobrazované ako chrlia plamene.
Nakoľko latinsky dracon znamená drak ako aj had, sú obe zvieratá v úlohe Boţieho nepriateľa
zameniteľné a drak vystupuje ako bytosť “in serpente deus“ - boh v hadej podobe. K podobe
plaza odkazuje aj nemecký výraz Wurm (červ), niekedy aj Lindwurm - ţiariaci
(ohnivý/červený) červ.
Stredoveké zobrazenia draka/satana mali podobu *baziliška, tzv. malého kráľa, drobného
dráčika s kohúťou hlavou a korunkou, s pazúrmi a krídlami, alebo hada s korunkou. Obraz
upomína na staré dračie monštrá s prvkami hada-vtáka, ale jeho pôvod je pomerne mladý.
Vznik predstavy draka-satana-baziliška, meno i vzhľad, sú odvodené od drobnej jašterice
s hrebeňovitým výrastkom na hlave. Podľa neho dostalo zvieratko grécke meno
basileus/bazilišok (kráľ), v stredovekých legendách a alchýmii meno “malý kráľ“. Stredovek
tejto jašteričke prisudzoval magickú moc, popol z jej tela mal dôleţité miesto v čiernej mágii
a jej jedom alebo slinami na konci 15.storočia liečili syfilis (tu niekde je moţno väzba
na baziliška ako symbol zmyselnej rozkoše, jeden zo smrteľných hriechov). Cirkevný otec
Augustín z Hippo Regia ( 430) baziliška prirovnal k satanovi - kráľovi démonov, ktorého
môţe premôcť iba Kristus. Benediktínska rehoľníčka a vizionárka Hildegarda z Bingenu
(1179) opísala svoje videnie vzniku tohto rajského draka z hadieho vajcia vysedeného
ropuchou. Podľa iných verzií bazilišok vznikol z kohútieho vajca a premôcť ho bolo moţné
iba vtedy, ak zbadal v zrkadle svoj jedovatý obraz.
V ranokresťanskom umení sa vytvára ustálený obrazový typ draka/diabla: okrídlený,
šupinami pokrytý a niekedy oheň chrliaci plaz, občas s krokodíľou alebo vlčou hlavou. Drak
v celkovej podobe krokodíla je veľmi zriedkavý, s výnimkou malých *koptských sošiek
zo 4.storočia, ktoré v súvislosti s miestnou legendou zobrazujú svätca zabíjajúceho znamením
kríţa egyptského posvätného krokodíla. Dračie motívy v románskej architektonickej plastike
a kniţných iniciálach symbolizujú vţdy poráţku zla v obecnej i náboţenskej súvislosti (drak
spútaný, zašliapnutý alebo prebodnutý). Preto sa drak objavuje v type Kristus triumfujúci
(pozri Christologický cyklus I.) alebo pri nohách Panny Márie v obrazovom type
Apokalyptická žena.
V stredoveku bol drak vojnovým znakom s jasným ochranným poslaním; jeho vzhľad mal
zastrašovať nepriateľov. V tejto úlohe prenikol do heraldiky: Od 9.storočia má kráľovský
znak Walesu na bielo-zelenom poli červeného draka. Tento znak i červený drak (podľa
legendy) pochádza zo štandardy kráľa Artuša.
Satan/had/červ, nazývaný “červ hriechu“, sa stáva pevnou súčasťou pravoslávnych ikon
s námetom Posledného súdu.
V ľudových povestiach drak vystupuje ako stráţca pokladov a stelesňuje ťaţkosti, ktoré
treba prekonať pri dosiahnutí vysokých cieľov. Víťazstvo nad drakom sa stáva obľúbenou
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témou kresťanského umenia a drak sa stáva atribútom archanjela Michaela a mnohých
svätcov.
Dračie motívy na slonovinových sponách z 5.-8.storočia (merovejské umenie) niekedy
predstavujú draka v susedstve kríţa alebo písmen alfa-omega. Sú svedectvom prenikania
kresťanskej obraznosti do pohanskej kultúry. Samostatnú ikonografiu tvoria motívy
apokalyptického draka.
*
Drak obyčajne vystupuje ako násilnícka bytosť, proti ktorej musia bohovia bojovať.
Jánovský drakobijca archanjel Michael mal svojich mýtických predchodcov v indickom
Indrovi (zabíja draka/plaza Vrtrahana - démona sucha!), gréckom Diovi (zabíja Tyfóna,
stohlavú obludu s dračími hlavami), Apolónovi (zabíja draka/hada Pytóna), egyptskom
Horovi (zabíja draka/krokodíla/boha Sutecha).
Archanjela Michaela, stráţneho anjela ţidovského národa (Daniel 10,13-21), prijalo
za svojho ochrancu aj kresťanstvo. Ak apokalyptik Ján zo všetkým anjelov menuje jediného
Michaela, je to zrejme preto, lebo jeho meno (hebr. Kto je ako Boh?) naznačuje výzvu a je
prejavom neporaziteľnosti Boha. V bitke na nebi vystupuje ako vodca (archistratégos) a podľa
niektorých bádateľov práve táto pasáţ urobila z neho patróna vojakov.
Zobrazenia Michaela v boji proti drakovi sa nachádzajú najmä v kostoloch zasvätených
svätému Michaelovi. Má na sebe drôtenú košeľu a je vyzbrojený štítom a mečom, alebo
kopijou, alebo obidvomi. Rovnako ako takmer všetci anjeli má krídla, ktoré bránia jeho
zámene so svätým Jurajom. Satan, buď vo svojej polo ľudskej podobe alebo ako drak, leţí
natiahnutý s tvárou k zemi pod nohami svätca, ktorý je pripravený ho zabiť.
Ďalším biblickým drakobijcom/levobijcom bol starozákonný sudca Samson (hebr. šemeš slnko). Mytológovia dávajú jeho osobu do súvislosti s mezopotámskymi slnečnými mýtami
a iní stotoţňujú Samsonove pozoruhodné výkony s dvanástimi úlohami mezopotámskeho
hrdinu Gilgameša alebo gréckeho Herakla. Stredovek povaţoval Samsona, obdareného
zázračnou mocou, za jeden z predobrazov Krista. Prvé paralely k Jeţišovi sa objavujú uţ
na samom začiatku hrdinovho ţivota: Samsonova matka bola dlho neplodná, no nakoniec jej
anjel zvestoval, ţe porodí syna (Sudcov 13,3). Do povedomia čitateľov sa Samson dostal
predovšetkým ako zradený manţel, ktorému Dalila/Delila (hebr. tá s lokňami) odstrihla vlasy
a tým “Slnko“ zbavila jeho sily - slnečných lúčov. Nasledovalo zrúcanie stĺpov Dagonovho
chrámu, pod ktorými zahynul izraelský hrdina i jeho *filištínski nepriatelia (Sudcov 16,4-22).
Samsonove stĺpy zaradilo kresťanské umenie k symbolom Odvahy (lat. Fortitudo), jednej
zo štyroch kardinálnych cností. Zápas Samsona s levom (Sudcov 14,5-9) vysvetľoval
stredovek ako boj Krista so satanom. Albrecht Dürer v tomto duchu vytvoril drevoryt Boj
Samsona s levom (1498) a zaradil ho do apokalyptického cyklu.
Ako drakobijca vystupuje aj Kristus, jednak v obrazových typoch triumfujúceho Krista,
jednak v *apokryfoch a legendách. Zlatá legenda Jakuba de *Voragine (13.st.) vypráva príbeh
o Jezuliatku skrotilo nielen lupičov, levov a vlkov, ale aj draka (pozri Christologický cyklus
II.: Útek do Egypta).
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Po bohoch, *hérooch (Herakles) a biblických postavách (Samson) preberajú úlohu
drakobijcov prapredkovia šľachtických rodov, rytieri a hrdinovia stredovekých legiend
(germánsky Siegfried, staroanglický Beowulf), svätci: francúzsky mních Beatus z Vendôme
(3.-5.st.), palestínsky pustovník Hilarion (371), nórsky patrón a kráľ Olaf (1030), Lupus
Sienský, Clemens z Mertz, Mangold Bavorský, Adelphus z Neuweileru v Lotrinsku,
Margaréta Antiochijská, betánska Marta (pozri Christologický cyklus II.: Vzkriesenie Lazára)
a predovšetkým sv.Juraj, rytier, mučeník a patrón Anglicka. Niekedy sa protivníkmi drakov
(aspoň na obrazoch) stávajú vladári. Kronikár Eusébios z Cézarey (338), prezývaný aj otec
cirkevných dejín, vo svojom spise De vita Constantini uvádza, ţe rímsky cisár Konštantín
Veľký (337) sa dal vymaľovať vo vestibule svojho cisárskeho paláca ako dvíha labarum
(kopiju s kríţovou zástavou) a prebodáva ňou draka leţiaceho pod ním; ťaţko povedať, či
drak predstavoval pohanstvo, proti ktorému kresťanský vladár chcel bojovať, alebo išlo
o zvečnenie náboţenskej hry - Konštantín v úlohe boha Krista - lebo Eusébios v svojom spise
spomína aj také divadelné predstavenia na cisárovom dvore.
Námet sv.Juraja bojujúceho s drakom, najmä jeho *devocionálne poňatie, je veľmi blízke
bitke anjelského vojska pod vedením Michaela. Rytier drţí vytasený meč, niekedy zlomenú
kopiju, ktorá ho pomáha odlíšiť od ostatných svätcov v brnení, alebo zástavu s červeným
kríţom, alebo štít s kríţom. Juraj bol rytier a mučeník pochádzajúci údajne z maloázijskej
Kapadócie. Tú na stredovekých obrazoch stelesňuje krásna dievčina, ktorá sama, podľa
dobových zvyklostí, symbolizuje ohrozovanú a zachránenú kresťanskú obec. Sv. Juraj je
mýtickou postavou, v legendách sa objavuje v 3.storočí a od raných čias je uctievaný najmä
v gréckej cirkvi. Jeho obľuba na Západe začína aţ v 13.storočí, keď príbeh o sv. Jurajovi,
drakovi a krásnej princeznej prerozprávala Zlatá legenda. Predkladá rozprávkový príbeh
o kráľovstve ohrozovanom drakom, ktorému statočný a zboţný rytier ponúka ochranu.
Neţiada odmenu, utešuje obyvateľov kráľovstva a sľubuje im, ţe stačí, aby verili v Krista
a prijali krst, a on ich nepriateľa zabije. Kráľ súhlasí a rytier premôţe šelmu. Prevedie ju
spútanú iba princezniným opaskom pred kráľa a vladár a 15 tisíc jeho poddaných prijme krst.
Legenda pokračuje rozprávaním o Jurajových utrpeniach, prenasledovaní rímskymi cisármi
Dioklecianom a Maximianom. Pasáţ o svätcovej smrti roku 303 v palestínskej Lydde je
pravdepodobne jedinou historicky pravdivou časťou príbehu.
Od 6.storočia boli sv. Jurajovi zasväcované kostoly v Jeruzaleme a Antiochii a od dávnych
čias bol uctievaný ako patrón byzantských armád. Poráţke Saracénov a pádu kresťanmi
obliehanej palestínskej Antiochie počas prvej kriţiackej výpravy (1095) predchádzalo videnie
sv. Juraja (podobná legenda o videní Santiaga/sv. Jakuba Staršieho pred bitkou španielskeho
kráľa Ramiréza Kastílskeho so Saracénmi pri Clavijo okolo roku 930; v tejto súvislosti je
Santiago označovaný ako Mataramos - Maurobijec a Mauri sú vnímaní ako stelesnenie
apokalyptického draka). Sv. Juraj sa stal osobitným patrónom všetkých vojakov. Jeho kult
vyvrcholil koncom stredoveku, keď ho prijalo za svojho patróna Anglicko, Benátky, Janov,
Portugalsko a Katalánsko. V Nemecku sa stal jedným zo štrnástich pomocníkov v núdzi
a uctievali ho aj v Rusku a Etiópii. Jeho kult začal upadať aţ v 16.storočí, v časoch
zavádzania strelných zbraní do armády, ktoré zníţili význam jazdy kopijníkov.
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OBRANA NEBA PROTI ÚTOKU DRAKA ( 1498 ) ALBRECHT DŰRER
DREVOREZ
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MICHAEL BOJUJE PROTI LUCIFEROVI V PODOBE DRAKA ( 1890 ) W. AUER
LEGENDY O SVÄTÝCH
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SVÄTÝ JURAJ S DRAKOM ( 1502 – 1508 ) VITTORE CARPACCIO
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SVÄTÝ JURAJ S DRAKOM ( 1450 ) JACOPO BELLINI
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BITKA NA NEBI ( 1536 - 1541 ) MICHELANGELO BUONARROTI
DETAIL FRESKY POSLEDNÝ SÚD
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SVÄTÝ MICHAEL VÍŤAZÍ NAD DRAKOM ( 1505 ) RAFFAEL
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SVÄTÝ JURAJ BOJUJÚCI S DRAKOM ( 1505 ) RAFFAEL
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BITKA NA NEBI ( 1500 -1502 ) HIERONIMUS BOSCH
DETAIL
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BITKA NA NEBI ( 1500 -1520 ) HIERONYMUS BOSCH
DETAIL
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ZVRHNUTIE PADLÝCH ANJELOV ( 1554 ) FRANS FLORIS
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BITKA ANJELOV ( 15. STOROČIE ) HIERONYMUS BOSCH
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ZÁSTUP OZBROJENÝCH ANJELOV V BRNENÍ ( 1360 )
GUARIENTO DI ARPO
DETAIL
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PÁD ODBOJNÝCH ANJELOV ( 1562 ) PIETER BRUEGHEL
DETAIL
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POSLEDNÝ SÚD ( 1866 ) GUSTAVE DORÉ
DREVORYT
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BITKA NA NEBI ( 16. STOROČIE ) TINTORETTO
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BOJ SAMSONA S LEVOM ( 1498 ) ALBRECHT DŰRER
DREVOREZ
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PÁD ANJELOV, SPÚTANÝ SATAN ( 12. STOROČIE )
FRANCÚZSKO - ŠPANIELSKA KNIŢNÁ MAĽBA
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ARCHANJEL MICHAEL, VÍŤAZ NAD PADLÝMI ANJELMI ( 1000)
ILUMINÁCIA K RUKOPISU MENOLÓGIA BASILA II., VATIKÁN
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POSLEDNÝ SÚD, APOKALYPTICKÝ DRAK, (1090 ) FRESKA Z KOSTOLA SAN PIETRO AL MONTE, CIVATE
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ZÁPAS ANJELOV S DIABLAMI ( 1357 ) FRESKA Z KOSTOLA PANNY MÁRIE, KARLŠTEJN, KAROLÍNSKE UMENIE
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