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Nový pohled na Útěk draka 
 
sepsal Fal Droon 
 

onec třetího věku byl obdobím pozoruhodně bohatým na náboženské nepokoje a tvůrčí přístupy k 
víře. Změny za vlády Uriela VII. byly jen vnějšími příznaky historických sil, které nakonec způsobily pád dynastie Septimů. 
Právě tehdy se poprvé objevila myšlenka "Útěku draka", a to u celé škály různých kultů a drobných sekt, které spojovala 
v podstatě jen posedlost událostmi kolem nástupu Tibera Septima k moci. Tedy "mýtus o zrození" dynastie Septimů, 
pokud to tak lze říci. 
 
Je známo, že základem teorie Útěku draka je poměrně prozaická chyba v časové ose, obsažené v jinak spolehlivém díle 
"Encyclopedia Tamrielica", poprvé vydaném v roce 12 třetího věku, tedy v počátku vlády Tibera Septima. Tehdy ještě 
nebyly archivy Alinoru přístupné lidským učencům a dochovaných záznamů z alessianské doby bylo nesmírně málo. 
Alessiané důsledně pálily všechny knihovny, na které narazili, a jejich vlastní záznamy byly většinou zničeny během války 
spravedlnosti. 
 
Autor encyklopedie zjevně neznal alessianský pojem "rok", pomocí nějž byla zaznamenávána všechna data. Dnes již 
víme, že jde o délku dlouhých období tranzu a vidění, jimiž procházejí velekněží. Jejich délka v našich jednotkách se 
mohla pohybovat od několika týdnů po celé měsíce. Na základě průzkumu dochovaných záznamů z těchto tranzů, ale i 
fresek a nástěnných maleb z alessianských chrámů odhaduji, že Alessianský řád ve skutečnosti existoval pouhých 150 let, 
a nikoliv slavných "tisíc a osm let", udávaných ve zmiňované encyklopedii. "Záhada" více než tisícileté vlády Alessianů 
byla přijata, ale nebyla vysvětlena až do rozšíření Lorchanových kultů na konci třetího věku, kdy se rozšířila teorie Útěku 
draka. Protože toto datování (a vysvětlení) bylo tehdy široce uznávané, a poté bylo historiky opakováno až do dnešních 
dob, stalo se v podstatě tradicí. Uvědomte si však, že historiky třetího věku od Alessianů oddělovala propast více než 
2000 let. A historie jako věda byla pořád ještě v plenkách a spoléhala se na několik málo pozůstatků z oněch dob. 
 
Dnes se pomocí moderní archeologie a paleonumerologie podařilo potvrdit to, co naznačoval můj vlastní výzkum 
alessianského datování: že Útěk draka je pouhá smyšlenka, která je založena na chybě jednoho učence a jež se rozšířila 
díky posedlosti eschatologií a numidiumismem. Politováníhodná setrvačnost ve vědeckém bádání ji pak bohužel ještě 
upevnila. 
 
  


