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Na okładce:

Drużyna Waregów

zmierza na plac boju
fot. Jacek Mielcarzewicz
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W zamierzchłych czasach

ludzie byli znacznie silniej zwą−

zani ze środowiskiem natura−

lnym, w którym przyszło im

bytować, niż obecnie. Nie też

dziwnego, że flora i fauna po−

siadały nie dające się przecenić

znaczenie w różnych dziedzinach

życia pierwotnych społeczeństw,

a co za tym idzie wyciskały głę−

bokie piętno na sposobie pojmo−

wania otaczającego świata, a więc

także na wierzeniach i mitach.

Poruszone zagadnienie stanowią

przysłowiową rzekę i aby nie

utonąć w jej nurtach, musimy z

konieczności ograniczyć się je−

dynie do paru refleksji i przykła−

dów związanych z tym tematem.

Przetrwanie grup ludzkich w

starszej epoce kamienia (paleoli−

cie) było ściśle uzależnione od

wyniku polowania, dostarczają−

cego pożywienia. Nic też dziw−

nego, ze ściany i sklepienia jas−

kiń służących ówczesnym lu−

dziom za schronienie, często

pokrywały wspaniałe malowid−

ła przedstawiające stada pędzą−

cych bizonów, reniferów i dzi−

kich koni oraz sceny polowań

na te zwierzęta. Malowidła te

wykonywano w stanie głębo−

kiego upojenia roślinnymi śro−

dkami halucynogennymi, a wy−

stępujące na nich postacie sza−

manów i tajemnicze znaki świa−

dczą, że mamy tu do czynienia

z obrzędami magicznymi zwią−

zanymi z polowaniem. Wydaje

się jednak, że ludziom bytują−

cym ok. 20−14 lat p.n.e. na tere−

nie Francji i Hiszpanii skąd

pochodzą najsłynniejsze malo−

widła (Niaux, Lascaux, Alta−

miara) a także ludom Afryki

północnej prócz rytuałów ma−

gicznych znane były bardziej

skomplikowane wierzenia oscy−

lujące wokół odradzającego się

wciąż koła narodzin, życia i

śmierci. Postacią związaną ze

światem zwierzęcym, zapewnia−

ją mu pomyślność i płodność

był tajemniczy Pan Zwierząt.

W okresie neolitu (młodszej

epoce kamienia) na rozległych

obszarach Europy pn., Azji

Przedniej i pn. Afryki panował

niepodzielnie kult Wielkiej Ma−

tki, potężnej bogini będącej po−

czątkowo personifikacją nieus−

tannie rodzącej plony Matki Zie−

mi, tak ważnej dla matriarchalne−

go rolnictwa charakterystyczne−

go dla tej epoki. Wśród licznego

grona świętych zwierząt bogini

znajdowały się byki, koty i wę−

że. Rozbudowane kulty tych

zwierząt, początkowo ściśle zwią−

zane z obrzędami płodności, w

epokach późniejszych (brązu i

żelaza) przeszły znaczą ewolucję

łączącą się w przypadku byka z

kultem bóstwa męskiego wypie−

rającego w tym okresie pierwias−

tek żeński. Występujący na tere−

nie całego obrzeża Morza Śró−

dziemnego kult byka został po−

świadczony archeologicznie dla

wczesnych kultur neolitycznych

Azji Przedniej. W zagadkowej

światyni odkrytej w Catal Huy−

uk znaleziono znaczną ilość cza−

szek byków z rogami, tzw. bu−

kranionów. Z kultem byka zwią−

zana była siekiera z podwójnym

ostrzem, tzw. labrys, występują−

ca w wielu kulturach ludów śró−

dziemnomorskich także w nastę−

pnym okresie dziejowym (epoka

brązu). W obiektach kultury mi−

nojskiej, najlepiej poznanej z wy−

kopalisk na Krecie, zachowały

się freski przedstawiające “igra−

szki młodych tancerek z byka−

mi”. Przypusczalnie chodziło tu−

taj o ofiary z dziewcząt składa−

nych tym zwierzętom. Echem

podobnych praktyk mógł być

szeroko znany w antycznym świe−

cie mit o Minotaurze (człowie−

ku z głową byka), któremu ofia−

rowywano młode dziewczęta

wprowadzane do słynnego labi−

ryntu będącego jego siedzibą.

Ewolucję kultu byka w stronę

personifikacji bóstwa męskiego,

przedstawia mit, w którym naj−

wyższy bóg grecki, Zeus wcielił

się w postać białego byka, aby

porwać młodą dziewczynę, Eu−

ropę.

Bardziej “słoneczną” stronę

kultu małżonki byka personi−

fikuje bogini egipska Hathor

przedstawiana w postaci świętej

krowy z dyskiem solarnym

umieszczonym między rogami.

Pod postacią krowy wystepo−

wała również grecka małżonka

Zeusa, “wolooka” Hera.

Prastarym nimbem święto−

ści otaczani byli również przed−

stawiciele licznej rodziny ko−

ciej i to zarówno ci wielcy

(jaguary, tygrysy, lwy), jak też

i małe koty domowe. Kult ko−

tów w Azji Przedniej sięga co−

najmniej 6 tys. lat p.n.e. Świad−

czy o tym m.in. znaleziona w

miejscowości Hacilar w Ana−

tolii gliniana figurka bogini sie−

dząca na tronie w kształcie wie−

lkiego kota (lamparta?) i ba−

wiąca się z młodym kotkiem

trzymanym w ramionach. W

starożytnym Egipcie czczono

zarówno dziką i okrutną bogi−

nię Sachmet, wyobrażaną jako

kobietę z głową lwa, jak i łago−

dną, “udomowioną” Bastet. Ko−

ty o świecącej fosforycznie w

ciemnej nocy sierści i widzą−

cych w ciemnościach oczach

przypominajacych żółto−zielo−

ne latarnie kojarzyły się także

z kultami lunarnymi (księży−

cowymi). Być może to właśnie

spowodowało, że w czasach póź−

niejszych wiązano je z okultyz−

mem i czarną magią a w okresie

szalejącej inkwizycji palono je na

stosach razem z czarownicami.

Kult węża datuje się od naj−

dawniejszych czasów i odzna−

czał się w różnych okresach

dziejowych zróżnicowaną ide−

ologią. Od dawna gad ten in−

trygował ludzi umiejętnością

zrzucania starej skóry. Jako

zwierzę Wielkiej Bogini zwią−

zany był z misteriami poświę−

conymi płodności. Występował

również w wielu mitach kos−

mogonicznych. Był przedstawi−

cielem świata podziemnego, do−

meny umarłych i sił chtonicz−

nych. Aspekt kultu węża zwią−

zany z misteriami płodności

wystąpił wyraźnie w kulturze

minojskiej. Na Krecie odkryto

statuetki bogiń lub kapłanek z

uniesionymi w górę ramiona−

mi, trzymających w obu dło−

niach węże. W Egipcie święty

wąż ureus był symbolem wła−

dzy i oświeconej mądrości fa−

raonów. Utożsamienie węża z

diabłem w symbolice biblijnej

i chrześcijańskiej nastąpiło za−

pewne w związku z załamaniem

się ustroju matriarchalnego i

zwycięstwem patriarchatu, ty−

powego dla ludów pasterskich

m.in. dla narodu żydowskiego.

Ponadto u Żydów symbolika wę−

ża miała głównie pejoratywny

charakter. W mitologii żydo−

wskiej funkcjonował bowiem ar−

chetyp potwora przybierającego

postać pół−kobiety pół−węża (Li−

lith).

Kolejne najazdy indoeurope−

jskie ludów patriarchalnych na

tereny Europy zapoczątkowane

u schyłku neolitu wprowadziły

na jej obszar kult konia. Koń był

nieodłącznym towarzyszem pas−

terza i wojownika. Niejednokro−

tnie od jego rączności i dzielnoś−

ci zależało życie jego pana. Był

więc ogromnie cenionym i ko−

chanym przyjacielem. Konie na−

leżące do sławnych postaci histo−

rycznych posiadały swoje własne

imiona. M.in. zachowało się w

pamięci imię ukochanego konia

Aleksandra Macedońskiego − Bu−

cefała. Z kolei wierzchowiec Ka−

rola Wielkiego nazywał się Tan−

cedor. Kult konia był u Indoeu−

ropejczyków ściśle połączony z

męskim bóstwem naczelnym i z

kultami solarnymi. Świadczą o

tym liczne przedstawienia figura−

lne ukazujące konie ciągnące wó−

zki solarne z postaciami mitolo−

gicznymi lub dyskami słonecz−

nymi. Przedstawienia te znane są

z Europy z epoki brązu i żelaza.

Ofiara z konia była składana

najwyższym rangą bogom, a w

Indiach obrzędowi temu towa−

rzyszyła konsumpcja jego szcząt−

ków podczas rytualnej uczty (aś−

wamedha). Podobny zwyczaj ist−

niał również u ludów celtyckich,

germańskich i słowiańskich.

Udział konia w inicjacjach zao−

wocował przypisaniem mu roli

psychopomposa tj. przewodnika

dusz wojowników do świata zma−

rłych. U Celtów istniał zwyczaj

zawieszania w świątyniach cza−

szek tych zwierząt lub umiesz−

czania tam ich wizerunków. U

licznych ludów indoeuropejskich

praktykowano także składanie do

grobu razem z wojownikiem je−

go konia, nieraz z całym rynsztu−

nkiem, aby mógł mu dalej służyć

w zaświatach. O bardzo rozpo−

wszechnionym kulcie koni u Ce−

ltów świadczy fakt, że w panteo−

nie bóstw celtyckich znajdowała

się bogini Epona tzw. “końska

bogini”, przedstawiana pod po−

stacią kobiety siedzącej na kla−

czy, lub też pod postacią samego

zwierzęcia. Kult konia obfituje

w wiele różnorodnych aspektów,

których nie sposób tutaj przed−

stawić. Ciekawa pod tym wzglę−

dem była starożytna Grecja. Koń

był w kulturze antycznej związa−

ny z Posejdonem, władcą mórz i

oceanów. Być może rozwiane

grzywy rumaków przywodziły

na myśl poetycznie usposobio−

nym Grekom rozbiegane fale

morskie a pęd końskiego bie−

gu, umiłowanie przestrzeni i

wolności jakie daje morze − lub

niebo. Wszak wszystkie te tre−

ści odnajdujemy w micie o

wspaniałym uskrzydlonym ru−

maku, Pegazie.

Bogowie indoeuropejscy lu−

bili także jeździć wierzchem na

swoich szybokonich biegunach.

Skandynawski Odyn dosiadał

ośmionogiego wierzchowca

Sleipnira a w świątyniach bo−

gów Słowian zachodnich trzy−

mano także święte konie. Do−

wiadujemy się o tym z przeka−

zów kronikarzy wczesnośrednio−

wiecznych. Święte konie służyły

Słowianom także do wróżb do−

tyczących spraw najwyższej wagi

takich jak pokój i wojna. Pisze o

tym m.in.w swej kronice Thiet−

mar, żyjący na przełomie XII i

XIII w. Sakso Grammaticus i

Herbord.

Należałoby przypuszczać, że

Słowianie czcili wybrane konie

ze względu na objawiającą się

przez nie wolę bóstwa. Jednakże

teza ta wzbudza kontrowersje u

niektórych naukowców, twier−

dzących, że opinia o kulcie konia

wśród Słowian polega na niepo−

rozumieniu. Według nich zwie−

rzę to mogło służyć do obrzę−

dów wysokiej rangi, jako zwie−

rzę ofiarne i m.in. jako ofiara

zakładzinowa.
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