Jan Hora

BÁJNÁ
ˇ
ZVÍRATA

JEDNOROŽEC
První zmínka o jednorožci je stará 4000 let. Pochází z indické
Harrapy. Další zprávy jsou známy ze starého Řecka a také se
o něm píše v Bibli. Ve středověku lidé věřili ve skutečnou existenci jednorožce. Zpočátku byl zpodobňován jako osel s rohem
na hlavě. Později ho malíři malovali jako bílého koně s dlouhým
rohem uprostřed čela. Jednorožec býval symbolem rytířské lásky
a dívčí nevinnosti.
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HADÍ KRÁL
Byl to u nás nezvykle dlouhý had, který žil na skalnatých srázech.
Nosil na hlavě zlatou korunku. Lidé si o něm vyprávěli spoustu
pohádek, ale o jeho spatření se našly záznamy i ve starých vesnických kronikách. Hadí král svou zlatou ozdobu odkládal na břeh
před koupáním v tůni. Občas se našel odvážlivec, který chtěl korunku ukrást. Něco takového se údajně povedlo za dramatických
okolností v obci Strašín na Sušicku.

DRAK
Známe ho všichni z pohádek. Vyskytoval se i ve starších mýtech
a pověstech. Nejstarší vyobrazení draka bylo objeveno v čínské
hrobce staré 6000 let. Drak vypadá většinou jako ještěr s velkými
křídly. Míval dvě nebo čtyři nohy. V Číně ho zobrazovali s jedinou hlavou, u nás se honosil třemi, sedmi nebo dokonce devíti
hlavami. Většinou se usadil v nějaké krajině a škodil lidem, někdy
hlídal v podzemí poklady. Ve středověku byl považován za skutečné zvíře.

BAZILIŠEK
Pověst baziliška je zlověstná. Objevuje se v řecké a později v antické mytologii. Má samé ošklivé vlastnosti. Z každé krajiny vytvoří
za chvíli poušť. Pouhým dechem zapálí trávu a je to nejjedovatější
tvor na světě. Podoba baziliška se v průběhu staletí mění. Ve středověku připomínal kohouta zkříženého s hadem, tak ho malovali
tehdejší malíři.

PTÁK NOH
Pozorný čtenář Starých pověstí českých si vzpomene na mohutného ptáka Noha, který odnesl z pustého ostrova mytického knížete
Bruncvíka, zašitého v koňské kůži. Je známý také z Pohádek tisíce
a jedné noci. Zmiňuje se o něm i středověký cestovatel Marco
Polo. Podle jeho zpráv vypadal Noh jako obrovský orel, který
dokázal unést i slona.

CHIMÉRA
Velice podivným tvorem je nepochybně chiméra. Řeckými i antickými umělci byla zobrazována jako obluda složená z těla lva
a divoké kozy. Vzadu se jí místo ocasu kroutil had. Měla celkem
tři hlavy a ze všech šlehaly plameny. Bydlela v Lýkii, v temné rokli,
kde střežila vchod do podsvětí. Ulovil ji řecký hrdina Bellerofontés na přání krále Iobata.

FÉNIX
Mezi nejznámější mytické ptáky patří fénix. Řecký historik Hérodotos napsal, že se fénix objevuje každých 500 let v egyptském
chrámu v Heliopolis. Pták usedne večer do hnízda, sám sebe zapálí a shoří. Ráno se opět zrodí ze svého popela a odletí neznámo
kam. Ve starém Egyptě sloužil bájný pták jako symbol koloběhu
života a smrti.

