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Equus mythicus. Konie w mitologicznych 
korzeniach kultury śródziemnomorskiej 

  

Stosunkowo późne (II tys. p. n. e.) 
udomowienie koniowatych zapoczątkowało ich 
trwający od paru tysięcy lat związek z 
człowiekiem, którego wyjątkowy i personalny 
charakter można porównać chyba tylko do 
ludzkich relacji z psami. Z rozwojem 
gatunkowym konia szły w parze przemiany jego 
roli w społeczeństwie: od zwierzyny łownej, 
poprzez zwierzę pociągowe aż po wierzchowca. 
Konie odcisnęły swe piętno w ludzkiej cywilizacji 
nie tylko na poziomie gospodarki i wojskowości, 
ale także na systemach wierzeń i języku. 
Szczególnie bogaty i różnorodny wydaje się przy 
tym ładunek semantyczny, który został 
nadbudowany na figurze konia jako znaku 
kulturowego. Niniejsza praca ma za zadanie 
zebrać poszczególne znaczenia tego zwierzęcia, 
ograniczając się do mitologii grecko-rzymskiego 
antyku, który obok chrześcijańskiego 
średniowiecza oraz spuścizny ludów 
barbarzyńskich stanowi, jak zwykło się 
przyjmować, zrąb kultury śródziemnomorskiej.  

Zakładamy przy tym, że status konia w 
sferze myślenia mitologicznego czy też 
symbolicznego nie jest, jak w przypadku znaku 
językowego, do końca arbitralny1. Uniwersalne 

                                                 
1  O umotywowaniu symbolu jako specjalnego 
rodzaju znaku por. M. Lurker: „Pomiędzy symbolem a 
tym, co reprezentuje, zachodzi ścisły związek, który ma 
na celu istotową jedność.” [w:] Przesłanie symboli w mitach, 

procesy semiotyczne operujące przy 
przenoszeniu obiektów materialnych do świata 
ideowej transcendencji opierają się, wedle definicji 
M. Pastoureau2, przede wszystkim na zasadach 
analogii między dwoma bytami, rzeczywistym i 
wyobrażonym, która ustanawia system 
symbolicznych ekwiwalencji. Jeśli rozpatrzyć 
symbolikę konia jako zbiór znaczeń zewnętrznie 
umotywowanych, zauważymy, że wszelkie 
nadbudowane na nim pola asocjacji opierają się 
na jego redukcji do najbardziej podstawowej 
kategorii semantycznej. Istotą bytu konia w ujęciu 
antropocentrycznym jest jego wykorzystanie jako 
wehikułu, cenionego ze względu na swą 
szybkość. Na bazie skojarzeń z ruchem opiera się 
więc większość mitologicznych wcieleń tego 
zwierzęcia (patrz: schemat niżej), często 
powstałych na zasadzie inwersji3 – kiedy to w 
zależności od danego zbioru cech 
dystynktywnych (np. maści) solarne wcielenie 
konia może być odczytane jako inferalne4. 
Zdaniem M. Lurkera, w takiej ambiwalencji 
symbolu dochodzi do głosu biegunowa 
konstrukcja świata5, zawieszonego między 
Niebem a wnętrzem Ziemi.   

 

                                                                              
kulturach i religiach. tłum. R. Wojakowski, Znak, Kraków 
1994 (Monachium 1990), s. 23 nn. 
2  M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli¸ tłum. 
H. Igalson-Tygielska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006 
(Paryż 2004), ss. 23-24.  
3  Pojęcie inwersji za M. Pastoureau, op. cit. 24-25. 
Do tego samego zjawiska odnosi się M. Lurker, pisząc o 
„podwójnej wartościowości” symboli, op. cit. s. 27. 
4  Siwy koń może być zarówno wierzchowcem 
Śmierci i Szatana, jeśli jego maść odczytamy jako 
trupiobladą, jak i atrybutem Słońca, jeśli skojarzymy biel 
jego sierści z pierwszymi promieniami świtu.  
5  Op. cit., s. 28. 
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Wyobraźnia zbiorowa starożytnych 
Greków, przejęta i kontynuowana przez 
Rzymian, stworzyła na tej zasadzie rozgałęziającą 
się strukturę „końskiej” symboliki, silnie 
zakorzenionej w całości antycznej mitologii. 
Zanim jednak przejdziemy do omówienia 
wybranych aspektów obecności koni w 
poszczególnych systemach wierzeń (solarnych, 
akwatycznych, infernalnych, wegetacyjnych) 
warto wspomnieć o wyjątkowej 
„kulturotwórczej” funkcji tych zwierząt w świecie 
grecko-rzymskim.  

Końska arystokracja 

Nie bez powodu większość 
arystokratycznych warstw społeczeństw Europy 
wywodzi się etymologicznie od konia (pr. łac. 
equites, gr. hippeȋs, fr. chevallier, hiszp. caballero, pl. 
„rycerze” <niem. Reiter „jeździec”). Elity 
archaicznej Grecji Homerowej (jak i Europy 
barbarzyńców) zaznaczały swój status majątkowy 
posiadaniem wierzchowca lub zaprzęgu, których 
utrzymanie było poza zasięgiem plebsu 
uciekającego się do mniej „szlachetnych” zwierząt 
pociągowych takich jak jak osły, muły lub woły6. 
Wojownik wsiadający na swego rumaka w 
wymiarze fizycznym wynosi się ponad resztę 

                                                 
6  Odnośnie do walki klas w Grecji starożytnej w 
kontekście „rywalizacji” koni, osłów i mułów polecamy 
zwłaszcza M. Griffith, „Horespower and Donkeywork: 
Equids and the Ancient Greek Imagination”, Classical 
Philology 101 (2006), ss. 185-246, 307-358. 

społeczeństwa, wspinając się po osi wertykalnej7, 
by patrzeć na wszystkich z góry8 – można zatem 
powiedzieć, że każda jazda wierzchem jest dla 
arystokraty ciągłym rekonstruowaniem hierarchii 
społecznej. Koń klasy uprzywilejowanej mógł się 
stać nie tylko symbolem dominacji, ale też 
narzędziem gwałtu na „dołach” społecznych 
(zwł. w czasach wojen, konnych najazdów, 
niszczenia zbiorów), skąd figuratywne znaczenie 
gr. kathippázesthe („stratować konno”) jako „zadać 
gwałt, poniżyć” czy wręcz „zbezcześcić”9. Tego 
„końskiego” czasownika używa u Ajschylosa 
(Eum. 149-150) chór, oskarżając o bezbożność 
matkobójcę Orestesa: 

Natrzęsasz się, bóg młody, 
z dawnych starych bóstw 
 
ἰὼ παῖ  Διός, ἐπίκλοπος  πέλῃ,— 
νέος δὲ γραίας δαίμονας καθιππάσω. 
 

Idąc tym tropem, jak chce M. Griffith10, 
możemy zauważyć, że zbiór cech 
morfologicznych ideału wierzchowca helleńskich 
hippeȋs – lekka budowa, wysoko trzymana głowa, 
znaczna wysokość w kłębie – nierzadko służyła 
dyskursowi walk społecznych w okresie kryzysu 
greckiego społeczeństwa rodowego. Tak właśnie 
wspomniany autor interpretuje, w oparciu o 
                                                 
7  W takim kontekście należałoby interpretować 
nazwę drzewa podtrzymującego świat w mitologii 
germańskiej, Yggdrasill - „koń Odyna”. Biorąc pod 
uwagę powyższe przesłanki etymologiczne, możemy 
dopatrywać się symbolicznej ekwiwalencji między 
drzewem-osią świata a rzeczywistym wierzchowcem 
Odyna, Sleipnirem, jako że oboje są  łącznikami między 
kategorią GÓRY i DOŁU (podróż Odyna do zaświatów 
na końskim grzbiecie). Por. A. Prochowska-Sularz, 
„Wierzenia i praktyki kultowe dawnych Germanów 
związane z koniem na tle procesu chrystianizacji”, [w:] 
Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, red. L. 
Kostuch, K. Ryszewska, Wydawnictwo Akademii 
Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 60.  
8  O wertykalności jako nośniku przenośnych 
znaczeń dominacji i najwyższej władzy, patrz. M. Eliade, 
Traktat o historii religii, s. 97. nn.   
9  Por. LSJ, s. v.  
10  M. Griffith, op. cit., s. 314. 
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dowody leksykologiczne11, jeden z fragmentów 
Archilocha (Fr. 114. W): 

Mnie się wcale nie podoba 
wódz wysoki, który w marszu 

umie wielkie kroki stawiać, 
dumny z loków, wygolony; 
niech on nawet będzie mały, 
niech ma nogi jak kabłąki. 
Byle tylko kroczył pewnie, 
serce pełne miał odwagi.12 

 
οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον  

οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ' ὑπεξυρημένον,  
ἀλλά μοι σμικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήμας ἰδεῖν  

ῥοικός, ἀσφαλέως βεβηκὼς ποσσί, καρδίης πλέως 
 

Obraz dumnie kroczącego wodza nasuwa 
na myśl jedno z niewielu końskich porównań 
homeryckich zastosowanych przez aojda do 
opisu Hektora, ideału arystokratycznego wodza 
po stronie trojańskiej (Il. XV 262-270): 

Niby koń w stajni przy żłobie, gdy paszą obfitą rozgrzany 
zerwie swe pęta i z grzmiącym tętentem mknie przez równiny 

dumnie do miejsca, gdzie pławi się zwykle w strumieniu płynącym 
falą uroczą, wysoko podnosi głowę, a grzywa 

bujna powiewa w krąg szyi, pyszniąc się swoją urodą 
lekko unosi kolana na smugi mknąc koniom znajome 
- z takim pośpiechem i Hektor unosi kolana i stopy, 
aby zachęcić szeregi konne, gdy bóg tak rozkazał13. 

 
ὡς δ᾽ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ 

δεσμὸν ἀπορρήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων 
εἰωθὼς λούεσθαι ἐϋρρεῖος ποταμοῖο 

κυδιόων· ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
ὤμοις ἀΐσσονται· ὃ δ᾽ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς 

ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων· 
ὣς Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ᾽ ἐνώμα 

ὀτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. 
 

                                                 
11  Griffith zauważa, że użyte przez Archilocha 
słownictwo występuję często w kontekście hippicznym 
(por. plíssomai: Hom. Od. VI 318, gaûros: Theocr. 11. 21, 
Plut. Pel. 22) 
12  tłum. J. Danielewicz, [w:] Liryka starożytnej 
Grecji, red. idem, PWN, Warszawa-Poznań 1996.  
13  Ten i następne fragmenty Iliady w tłumaczeniu 
K. Jeżewskiej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.  

 
Człowiek na końskim grzbiecie zdaje się 

przełamywać do jakiegoś stopnia dychotomię 
homo-animal14, tworząc harmonijną całość 
elementu duchowego i instynktu. Z jednej strony 
po utracie fizycznego kontaktu z ziemią w 
jeźdźcu uwidaczniają się chaotyczne siły popędu i 
bojowej agresji, czego skrajnym obrazem jest 
figura centaura, człowieka nierozerwalnie 
zespolonego z wierzchowcem, a z drugiej strony 
sam koń wkracza do społeczeństwa arystokracji 
na specjalnych warunkach. Wyjątkowym 
przykładem powiązań hippiki i nobilitacji w 
społeczeństwie starożytnym jest relacja Eliana 
(VH. IX 16) o Auzonach, autochtonicznych 
mieszkańcach Italii, których warstwa rządząca 
wywodziła swe pochodzenie od wspólnego 
eponima Maresa, pół-konia, pół-człowieka. Sam 
autor okresu cesarstwa próbuje racjonalizować tę 
dawną legendę (w czym zresztą zgadza się ze 
współczesnymi nam poglądami na pochodzenie 
figury centaura15), twierdząc, że hybrydalność 
Maresa wiązała się raczej z jego funkcją prótos 
heuretḗs, funkcją wynalazcy uzdy i pierwszego 
jeźdźca16. 

Bliski kontakt fizyczny między koniem i 
jeźdźcem przekłada się także na relację 
emocjonalną, która się między nimi zawiązuje – 
stąd praktyka nadawania wierzchowcom imion, 
                                                 
14  O mitologicznych hybrydach jak o próbie 
anulowania kontrastu między zwierzęciem a 
człowiekiem, patrz. K. Termińska, „Przekraczenie 
opozycji człowiek-zwierzę w cywilizacjach Morza 
Śródziemnego”, [w:] Opozycja homo-animal w języku i 
kulturze, red. A. Dąbrowska, Wydaw. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2003. 
15  Patrz: W. Kopaliński, Słownik symboli, Oficyna 
Wydawnicza RYTM, Warszawa 2006, s. v. Przytacza się 
tam teorię o pochodzeniu wyobrażeń o ludziach-koniach 
w społeczeństwie greckim z kontaktów ze wschodnimi 
plemionami jeźdźców przed rozpowszechnieniem się w 
Helladzie kultury jeździeckiej.  
16  „(...) Osobiście jestem zdania, że [Mares] był 
pierwszym człowiekiem, który dosiadł konia i założył 
mu uzdę, stąd też później zaczęto wierzyć, że ma dwie 
postaci. (...)”, Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite, IX 16, 
tłum. M. Borowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005. 
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niby w akcie symbolicznego przyjęcia ich do 
społeczeństwa ludzkiego. Końscy bohaterowie 
epiki okazują się psychicznymi projekcjami 
swych właścicieli17 – pod takim kątem trzeba 
analizować analogię między żałobą 
nieśmiertelnych koni Achillesa i jego własnym 
bólem po śmierci Patrokla18: 

Il. XVII 426-440 
Konie tymczasem potomka Ajaka z daleka od bitwy 

Gorzko płakały od chwili, kiedy w kurzawę się zwalił 
Boski Patroklos pod ciosem Hektora, mężów zabójcy (...) 
Stały tak nieporuszone przy swoim lśniącym rydwanie 

Głowy zwieszając do ziemi. A łzy im z oczu palące 
Szczodrze spływały na ziemię z gorzkiej tęsknoty i żalu 

Po swym woźnicy. W dwie strony przez uprząż spod jarzma spływając, 
Piękne im grzywy opadły, w pyle nurzając się szarym. 

 

ἵπποι δ᾽ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες 
κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο 

ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο. 
(...) 

ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες 
οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφι 

θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν 
ἡνιόχοιο πόθῳ· θαλερὴ δ᾽ ἐμιαίνετο χαίτη 

ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωθεν. 
 

Il. XVIII 22-24 
Tak powiedział. I czarna chmura boleści okryła 

serce Achilla. Schylony w dwie ręce z ziemi pochwycił 

                                                 
17  Kolejny raz Elianowi (NA. III 2) zawdzięczamy 
ciekawą anegdotę o swoistym autoidentyfikowaniu się 
koni i ich właścicieli: (...) Libijczycy są szczupli, a 
ponadto brudasy, tak jak konie, na których jeżdżą. 
Medowie natomiast to ludzie okazali oraz delikatni i 
dodajmy, że ich konie mają te same cechy. Można 
powiedzieć, że obaj: i koń, i pan, dumni są ze swego 
wzrostu, z pięknego ciała i zadbanego, szlachetnego 
wyglądu.” Klaudiusz Elian, O właściwościach zwierząt 
(wybór), tłum. A. M. Komornicka, Prószyński S-ka, 
Warszawa 2005.  
18  Trzeba przy tym mieć na uwadze taktykę 
wojenną archaicznej Hellady, która wykorzystywała nie 
tyle jeźdźców, co wozy bojowe, którymi przemieszczali 
się wojownicy pokroju bohaterów Homera. To Patroklos 
jako woźnica-masztalerz Achillesa zajmował się jego 
zaprzęgiem. Stąd wyjątkowo „emocjonalny” stosunek 
jego koni po śmierci młodego wojownika.  

mierzwę i pył na swą głowę sypał, twarz szpecąc uroczą. 
 

ὣς φάτο, τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα· 
ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν 

χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ᾽ ᾔσχυνε πρόσωπον· 
 

Obraz wierzchowca19 płaczącego po 
stracie swego pana stał się stałym motywem epiki 
bohaterskiej i jego rzymską wersję możemy 
odnaleźć także u Wergiliusza, w opisie żałoby po 
Pallasie  (Aen. XI 89): 

 
Wioza także rydwany zbruzgane krwią nieprzyjaciół,. 

Eton, rumak bojowy, na końcu stąpa orszaku,  
zdjęto zeń rząd, a wielkie łzy spływają mu z oczu. 

 
ducunt et Rutulo perfusos sanguine currus. 
post bellator equus positis insignibus Aethon 

it lacrimans guttisque umectat grandibus ora.    
 

Tak samo jak herosi, konie w Iliadzie 
mogą zostać natchnione przez Olimpijczyków 
ménos, tj. pochodzącym od bogów przypływem 
energii, zdecydowania, co sugeruje, że dysponują 
one w oczach archaicznych Greków przynajmniej 
wolitywną częścią psyche20.  Kiedy minęły czasy 
homeryckich rydwanów bojowych i grecko-
macedońską armię zdominowała kawaleria21, 
relacje wojownik-koń stały się dużo bardziej 
bezpośrednie. Każdy wielki wódz musiał mieć 

                                                 
19  O nie-literackich dowodach końskiej wierności 
wobec właściciela możemy przeczytać u Pliniusza 
Starszego, Hist. nat. VIII 154-162. Literacki epigram 
nagrobny na mogiłę zmarłego rumaka bojowego wyszedł 
spod pióra hellenistycznej poetki, Anite (AP VII 208).  
20  Por. Il. XXIII 468, XVII 456. W poematach 
Homera oprócz koni jeszcze tylko jałówka przyjęła 
zesłane przez nieśmiertelnych ménos. E. R. Dodds, Grecy i 
irracjonalność, tłum. J. Partyka, Homini, Bydgoszcz 2002 
(Berkeley 1951), ss. 19-20. 
21  W latach ok 700-350 p.n.e. końskie zaprzęgi 
służyły helleńskim wojownikom jedynie jako transport 
na miejsce bitwy (same potyczki odbywały się już 
pieszo). Prawdziwa kariera konia w armii miała się 
zacząć później, za czasów Ksenofonta i wyprawy 
Aleksandra Wielkiego. Patrz: The Cambridge Dictionary of 
The Classical Civilization, ed. G. Shipley [et al.] Cambridge 
University Press, Cambridge 2006 (s. v. horses and 
horsemanship) 
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godnego swej virtus wierzchowca (koniecznie 
ogiera!22), stąd duży nacisk w źródłach na legendę 
Bucefała, wierzchowca Juliusza Cezara, a w 
wiekach średnich na takie końskie osobistości jak 
Babieka i Veillantiff. Nierzadko rumaki 
największych wodzów – analogicznie do swych 
jeźdźców – były tak wyjątkowe, że cieszyły się 
szczególnym pół-mitycznym statusem 
ontycznym23. 

Poza polem bitewnym konie cieszyły się 
ogromnym znaczeniem w dziedzinie sportu. 
Wyścigi rydwanów stały się dla bogatych 
Greków i Rzymian polem do rywalizacji i okazją 
do zamanifestowania swej dominacji 
ekonomicznej. Utrzymywanie stadnin i hodowla 
koni (gr. hippotrophía) były na tyle kosztowne, że 
leksykalizacji uległo pojęcie „zrujnować się przez 
wydatki na zawody hippiczne” (gr. 
kathippotrophéō)24. Duża część chwały za 
zwycięstwa w wyścigach przypadała samym 
koniom25, którym stawiano pamiątkowe pomniki 
i poświęcano utwory poetyckie – od pochwał w 

                                                 
22  Jedynie w etiopskich „apokryfach” biografii 
Aleksandra Bucefał miał być klaczą. Więcej na temat jego 
kariery w podaniach hellenistycznych w: A. R. Anderson 
„Bucephalas and His Legend”, The American Journal of 
Philology, 51. 1 (1930), ss. 1-21. 
23  Wedle relacji Swetoniusza, (Iul. 61), koń 
Juliusza Cezara „odbiegał od normy” dzięki swym 
„palczastym” kopytom, porównywanym do pazurów 
koguta lub stóp ludzkich. Bucefałowi (gr. „wologłowy”) 
tradycja przypisuje wole rogi na czubku łba, przez co 
nawet niektórzy chcieli go utożsamiać z jednorożcem. 
Inne źródła przy opisie konia Aleksandra, komentując 
jego „krowie” skojarzenia, wolą mówić o nim jako o 
krzyżówce słonia i dromadera (!) lub konia i gryfa. Por. 
A. R. Anderson, op. cit.  
24  Por. epigram Posejdipposa, 77, 3-4: „Słodka taka 
nagroda za trud hodowania | choć to, co daje sławę, 
całkiem mnie rujnuje.” tłum. J. Danielewicz. [w], 
Posejdippos, Epigramy, Prószyński i S-ka, Warszawa 
2004. 
25  Co ciekawe, w starożytnej dyscyplinie 
powożenia rydwanem wyraźnie preferowane klacze jako 
łatwiejsze w układaniu. Świadczą o tym m. in. 
świadectwa poetyckie wspomnianego tutaj Pindara (cf. 
Pyth. II 8), Posejdipposa, Wergiliusza (G. I 59) lub 
Horacego (Carm. II 16, 35). 

epinikiach Pindara (np. Ol. I 17-23) po 
hellenistyczne epigramy hippiczne Posejdipposa 
(71-88) czy wreszcie rzymskie Ody Horacego (np. 
Carm. I 1).   

Widzimy zatem, że obok bardziej 
oczywistych funkcji koni (m. in. jako zwierząt 
pociągowych), spełniały one w świecie grecko-
rzymskim rolę atrybutu poszczególnych grup 
społecznych – podobnie wielopłaszczyznowe 
znaczenie odnajdziemy w mitologiach i kultach 
starożytnych.  

Koń solarny 

Ruchy ciał niebieskich w doświadczeniu 
empirycznym człowieka starożytnego to jedna z 
największych zagadek wszechświata. 
Wyniesieniu Słońca do roli antropomorficznego 
bóstwa towarzyszyła zwykła logika dnia 
codziennego związana z dostępnymi ówcześnie 
środkami transportu. Dlatego też słoneczny wóz 
konny obiegał widnokrąg w zbiorowej wyobraźni 
większości ludów indoeuropejskich26 oraz 
semickich27. Także Persowie przyjęli to 
pragmatyczne wyjaśnienie wielkiej tajemnicy 
przyrody, a ponadto – jak wynika z relacji 
Herodota (I 216, 4) – składali Słońcu ofiary z koni, 
opierając się na wspomnianej we wstępie 
analogii28: 

                                                 
26  Podobny mechanizm utożsamiania ziemskiego 
„wehikułu” z przyczyną ruchu słońca zadziałał w 
wierzeniach germańskich, gdzie utrwalił się obraz 
dwukonngo wozu słonecznego, oraz w mitologii 
wedyjskiej, która utożsamiała Słońce z białym ogierem.   
27  Ognisty rydwan Słońca pojawił się w 
pogańskich praktykach królów Judy, o których 
wspomina Stary Testament  (2 Krl 23, 11). Wkrótce 
chrześcijaństwo przejęło od pogan symbolikę solarną, 
przypisując białego wierzchowca Jezusowi, jeśli tak 
odczytamy postać zagadkowego jeźdźcy z Apokalipsy 
(Ap. 19, 11) 
28  Tę symboliczną „logikę” powtarza także 
Owidiusz, Fasti I 385, (placat equo Persis radiis Hyperiona 
cinctum, | ne detur celeri victima tarda deo)  
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Za bogów [Persowie – przyp. Ł. B.] czczą tylko Słońce, 
któremu ofiarują konie. Sens tej ofiary jest taki: najszybszemu 
z bogów poświęcają najszybsze ze wszystkich stworzenie. 

θεῶν δὲ μοῦνον ἥλιον σέβονται, τῷ θύουσι ἵππους. 
νόος δὲ οὗτος τῆς θυσίης: τῶν θεῶν τῷ ταχίστῳ 
πάντων τῶν θνητῶν τὸ τάχιστον δατέονται. 

Szanując miejscowe zwyczaje, Ksenofont 
(An. IV 5, 35) przekazuje naczelnikowi napotkanej 
perskiej wioski jednego ze swych wierzchowców, 
by poświęcił go solarnemu bóstwu. Ze strony 
Greka – nota bene autora traktów o jeździectwie – 
był to jednak akt miłosierdzia wobec owego 
starego i rannego już konia. 

W samej Helladzie Słońce-Helios 
przedstawiane było najczęściej jako woźnica 
kwadrygi ognistych rumaków29, choć u Homera 
wciąż porusza się na zwykłym zaprzęgu (por. Il. 
XVI 779). Mieszkańcy głównego miejsca kultu 
Słońca, Rodos, mieli nawet składać mu w ofierze 
czwórkę koni, wpędzając je wraz z wozem 
wprost do morza, w czym możemy doszukiwać 
się nawiązania do symbolicznego aktu 
codziennego „topienia się” Słońca za 
widnokręgiem lub też do akwatycznych 
właściwości samego konia, sygnalizowanych już 
we wstępie.  

Wydaje się zasadnym nadmienić na 
marginesie naszych rozważań, że samo rytualne 
zabójstwo tego zwierzęcia, jakkolwiek 
odnotowane już w Rygwedzie30, nie było 
praktyką zbyt częstą w świecie grecko-rzymskim, 
nie tylko ze względu na wyjątkową funkcję 
wierzchowców pośród żywego inwentarza tych 
ludów, ale także jako skutek przyjętego tabu – 
zakazu spożycia końskiego mięsa – który to 

                                                 
29  Np. u Pindara (O. VII 71): „I dzierży ją [wyspę 
Rodos – przyp. Ł. B.] rodzony ojciec gorących promieni, 
kierujący końmi, dyszącymi ogniem”, tłum. M. Brożek 
[w:], Pindar, Ody zwycięskie, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1987. 
30  W słynnej ofierze z konia (aśvamedha) opisanej 
w Rygwedzie dochodziło nawet do rytualnej konsumpcji 
mięsa ofiary. 

zakaz, jak można przypuszczać, zbiegł się w 
czasie z rozpowszechnieniem się w świecie 
egejskim kultury jeździeckiej31. Stąd nietypowa 
forma przeprowadzania ofiary, w trakcie której 
victima nie tylko nie zostaje spożyta przez 
społeczność, ale często unikano rozlewu jej krwi32. 
Przeciwne praktyki w oczach Greków i Rzymian 
uchodziły za przejaw barbarzyństwa33, choć do 
końskiego mięsa uciekano się nierzadko podczas 
klęski głodu w oblężonych miastach.  

Koński środek transportu przypisywany 
był także innym ciałom niebieskim – rodzeństwu 
greckiego Heliosa, Eos i Selene. Związane z tą 
ostatnią boginią lunarne wcielenie konia wedle 
niektórych interpretacji można dodatkowo 
tłumaczyć zbieżnością między kształtem śladów 
kopyt a sierpem Księżyca34. Ostatecznie, jeśli 
zwrócimy uwagę na wszystkie uraniczne 
„wehikuły” i postać skrzydlatego Pegaza, okaże 
się, że te ciężkie ssaki nieparzystokopytne obok – 
rzecz jasna – ptaków w pełni zdominowały 
przestworza greckiej wyobraźni. 

Podbój nieba – jako przedłużenia swego 
panowania na rozległych równinach Hellady i 
Itallii – czasami był dla koni możliwy dzięki 
niecodziennej genealogii, wywodzącej niektóre 
konie wprost od boskich wiatrów. Takim 
rodowodem mogą się poszczycić słynne 

                                                 
31  Jednym z poświadczonych od tej zasady były z 
pewnością ludy germańskie, które rytualnie spożywały 
koninę nawet po przyjęciu chrześcijaństwa. O środkach 
podjętych przez papieży przeciwko tej pogańskiej 
praktyce patrz. A. Prochowska-Sularz, op. cit. W słynnej 
ofierze z konia (aśvamedha) opisanej w Rygwedzie 
również dochodziło do konsumpcji rytualnego mięsa.  
32  Germanie konie poświęcone swemu bogu, 
Frejowi, także topili żywcem, por. A. Prochowska-Sularz, 
op. cit. s. 57. 
33  Wedle relacji Strabona, ofiary z koni zdarzały 
się wśród hiszpańskich górali (III 7), Wenetów (V 1,9) 
oraz Massagetów (XI 8,6) a spożywanie końskiego mięsa 
nie było obce perskim magom (XV 3,7). Por. G. 
Malinowski, Zwierzęta świata antycznego. Studia nad 
Geografią Strabona, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2003. ss. 57-74. 
34  Por. W. Kopaliński, op. cit.  
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nieśmiertelne konie Achillesa (Il. XVI 149-151) 
„jak wicher ścigłe i lotne, z wiatru Zefiru 
zrodzone i z matki – Harpii Podargi (dosł. 
„Szybkonogiej”)”. Gatunkowe wręcz 
pokrewieństwo tych zwierząt z wiatrami 
potwierdza wiele głosów rzymskich agronomów 
oraz proto-naukowców pokroju Pliniusza 
Starszego (Hist. Nat. VIII 166), który wspomina o 
możliwości dosłownego (!) zapłodnienia klaczy 
przez wiatr północny, co często zdarza się na 
równinach Luzytanii: narodzone w ten sposób 
źrebięta są niezmiernie szybkie, choć nie 
dożywają trzeciego roku życia. Przeświadczenie 
to sięga czasów epiki homeryckiej, gdzie 
spłodzone przez Boreasza konie pokonują granicę 
między Niebem a Ziemią i pędzą zawieszone 
gdzieś pomiędzy nimi (Il XX 223-229): 

Te [klacze – przyp. Ł. B.], gdy się pasły, Boreasz rozgorzał do 
nich miłością, 

Przybrał kształt czarnogrzywego rumaka i złączył się z nimi 
Źrebne dwanaście młodziutkich i pięknych klaczek zrodziły. 

Kiedy po ziemi, co zboża obficie rodził, hasały 
W pędzie – nie łamiąc zbóż, ledwie trącały kłosów wierzchołki. 

Jeśli zaś kiedy pląsały po morza nurtach szerokich, 
Lekko po falach szumiących mknęły w spienionej topieli 

 
τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων, 

ἵππῳ δ᾽ εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ· 
αἳ δ᾽ ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους. 

αἳ δ᾽ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν, 
ἄκρον ἐπ᾽ ἀνθερίκων καρπὸν θέον οὐδὲ κατέκλων· 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης, 
ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο θέεσκον. 

 
Tak ścisłe powiązanie tych zwierząt ze 

zjawiskami atmosferycznymi i warstwą eteru 
ujawnia się także po ich śmierci: to wszak z ciała 
martwego konia, wedle popularnego przesądu, 
miały rodzić się osy. Elian (NA I 28) odnajduje w 
przytoczonej przez siebie ciekawostce swoistą 
logikę (analogiczną do tej, którą kierował się już 
Herodot, por. wyżej): „Takim oto sposobem 
najszybsze zwierzę rodzi skrzydlate potomstwo: 
koń – osy.35” 

                                                 
35  tłum. A. M. Komornicka.   

Koń akwatyczny 
 

W cytowanym już fragmencie Iliady 
poetycki obraz pół-boskich klaczy galopujących 
lekko po powierzchni morza sygnalizuje kolejną 
sferę wyobrażeń związanych z koniem.  
Spienione bałwany fal morskich, podobnie jak 
ciała niebieskie, realizują płynną formę36 ruchu, 
przez co na planie symbolicznym w oczach 
Greków, a później także Rzymian, przybierały 
formę koni. Jeśli po raz kolejny przyjąć omawianą 
już zasadę symbolicznej ekwiwalencji, nie 
powinien zaskakiwać udokumentowany już w 
czasach homeryckich (Il. XXI 130-133) zwyczaj 
topienia tych zwierząt, by ułatwić przeprawę 
przez rzeki,: 
 

Nawet wam rzeka o nurtach uroczych i fali srebrzystej 
nic nie pomoże, choć wiele jej poświęciliście wołów  

i zatopili w jej głębi koni o mocnych kopytach żywcem. 
 

οὐδ᾽ ὑμῖν ποταμός περ ἐΰρροος ἀργυροδίνης 
ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους, 
ζωοὺς δ᾽ ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους. 

 
Praktyka ta była jednak wyraźnie związana z 
kulturą perską37. Tacyt przytacza przypadek 
złożenia konia w darze rzece Eufrat przez wojsko 
Wituliusza (Ann. VI 37. 102), wyraźnie 
przeciwstawiając ten rodzaj ofiary rzymskim 
suovetaurilia: 
 
Składajacym ofiarę, na którą jeden obyczajem rzymskim 
świnię, owcę i wołu dawał, drugi konia dla przebłagania rzeki 

                                                 
36  Interesujących dowodów oferuje nam grecka 
leksyka. Oto płynny ruch ryb prujących fale określany 
jest tym samym słowem, co jazda konna – kathippeúō por. 
LSJ s. v.  
37  Por. relację Herodota (VI 113) o złożeniu przez 
Persów końskiej ofiary rzece Strymon. Taka zbieżność 
religijnego znaczenia koni wśród Persów (patrz: wyżej) 
ze wschodnią proweniencją kultury jeździeckiej każe W. 
Richterowi uważać kult Posejdona Híppios za elementy 
niegreckie rozpowszechnione wśród helleńskich 
rolników prawdopodobnie począwszy od wieku VI. p. n. 
e. P. Vergilii Maronis Georgica, ed. idem, Monachium 1957, 
12f.  
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sposobił, oznajmili okoliczni mieszkańcy, „że Eufrat bez 
gwałtownych deszczów, sam z siebie, i to nadmiernie 
wzbiera, a zarazem białą pianą na kształt diademu zatacza 
koła, jako wróżbę szczęśliwej przeprawy38 
 
Sacrificantibus, cum hic more Romano suovetaurilia daret, 
ille equum placando amni adornasset, nuntiavere accolae 
Euphraten nulla imbrium vi sponte et immensum attolli, 
simul albentibus spumis in modum diadematis sinuare orbis, 
auspicium prosperi transgressus. 

Organiczna więź koni ze światem 
akwatycznym jest dla człowieka starożytnego 
naturalną konsekwencją mitycznej genezy tego 
zwierzęcia, które miało wyskoczyć z kamienistej 
ziemi Arkadii po uderzeniu trójzębu Posejdona 
Hípparchos „władcy koni” Tak epizod ten ujmuje 
Wergiliusz (Geo, I 14-15): 

(...) Neptuna, co w ręce 
trójząb wziąwszy, raziłeś uderzeniem srogiem 
ziemię, aż parskający wyskoczył z niej ogier39. 

 
(…) tuque o, cui prima frementem 

fudit equum magno tellus percussa tridenti, 
Neptune; 

 
Inna relacja wiąże stworzenie konia z 

rozlaniem się nasienia śpiącego Olimpijczyka na 
wapieniu40, przez co Pindar zwraca się do 
zwycięskiego wierzchowca w jednej ze swych ód 
słowami „synu kamienia” (N. IV 246: paî 
Poseidânos Petraíou). Także i ta symboliczna 
zależność posiada swoje „podwójne 
wartościowanie”. Bóg morza, płaskiej przestrzeni 
zdominowanej przez okręty, a nie wozy, 
przybierał czasem przydomek Tārráksippos 
(„płoszącego konie”) i jako taki czczony był w 
specjalnych świątyniach przy hippodromach41. 
Przykład wrogości Posejdona względem koni 
daje chociażby mit o Hipolicie, rozerwanym na 
strzępy przez jego własny zaprzęg, gdy ten 

                                                 
38  Tłum. S. Hammer, Warszawa 1939.  
39  Tłum. A. L. Czerny, PIW, Warszawa 1956. 
40  Lycophron 766 nn. Por. K. Kerényi, Mitologia 
Greków, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 
2002 (Stuttgart 1997), s. 155-156. 
41  Por. Pauzaniasz, Peripl. M. Rubr. VI 20, 15.  

wystraszył się morskiego stwora nasłanego przez 
władcę wód. 

Mimo tych pozornych sprzeczności 
Ziemiotrzęsca często przybierał w epice 
homeryckiej quasi końskie epitety, odnoszące się 
do jego wyglądu, jeśli tak tłumaczyć kyanochaítēs, 
„ciemnogrzywy”42, przymiotnik używany także 
do opisu koloru spienionych fal morskich. 
Pierwotne hippiczne wcielenie Posejdona kryć się 
może też w przekazach o zniszczeniu Troi, gdzie 
wedle jednej z interpretacji homerycki koń z 
drewna jest symbolem trzęsienia ziemi43 (gniewu 
Ziemiotrzęscy), które miało zniszczyć jedną z 
historycznych osad miasta. Nie można zapominać 
przy tym o orszaku boga morza, gdzie obok 
Nereid i delfinów przewijają się ryboogonie 
hippokampy. Dla niektórych badaczy greckiej 
mistyki akt stworzenia z głębi oceanicznego 
prachaosu tak wielu figur koniokształtnych jest w 
rękach Posejdona równoznaczny z 
wydobywaniem sił kosmicznych – niejako 
kolejnym etapem tworzenia świata z początków 
czasu.44  

Sugerowana tutaj „hippiczność” władcy 
morza czasami przybierała niemal dosłowną 
formę, przypisywaną mu zresztą w najbardziej 
archaicznej formie wierzeń Hellenów. Epizod 
greckiej mitologii, kiedy to dyktowany pociągiem 
seksualnym Posejdon zamienia się w ogiera, by 
połączyć się w godach z Demeter, ukrytą pod 
swoją przedolimpijską postacią klaczy, można na 
planie abstrakcyjnym rozpatrywać jako alegorię 
morza wdzierającego się w głąb lądu i 
zapładniającego ziemię swą życiodajną siłą45. Taki 
wymuszony hierós gámos, wedle podania 

                                                 
42  Il. XX 144, Od. IX 536; o grzywie konia Il. XX 
224. 
43  Pogląd F. Schachermeyera przytoczony m. in. 
przez L. Mrozewicza, Historia powszechna. Starożytność. 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999. ss. 68-69 
44  J. Marquès-Rivière [w] J. E. Cirlot, Słownik 
symboli, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000 
(1969), s. v. „koń”. 
45  W. Kopaliński, op. cit.   
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przytoczonego przez Pauzaniasza (VIII 25, 4-10), 
na tyle rozwścieczył Demeter, że przeistoczyła się 
w Erinýs i urodziła Ariona46, boskiego 
wierzchowca.. Jeśli szukamy innych „końskich” 
zaślubin Ziemiotrzęscy, u Hezjoda (Theog. 278) 
możemy odnaleźć wzmiankę o związku tego 
Olimpijczyka z Meduzą. Z jej odciętej przez 
Perseusza głowy47 wyfrunął kolejny hippiczny 
potomek Posejdona, Pegaz. Jako mityczna 
hybryda zachował on wiele ze swej akwatycznej 
genealogii, bo choć skrzydlaty rumak zajmował 
się głównie noszeniem Dzeusowych piorunów, to 
jednak już w samej etymologii jego imienia kryje 
się „źródło” (pēgḗ) podobne do tego, które sam 
stworzył przy uderzeniu kopytem o skały na 
Helikonie - Hippokrénē, źródło inspiracji 
poetyckiej.  

Zatrzymując się na chwilę przy figurze 
Pegaza, nie można zapominać, że jego podwójna 
natura staje się pretekstem do specyficznej 
syntezy właściwego mu potencjału 
symbolicznego. P. Diel widzi w jego końskiej, 
wyposażonej w skrzydła energii seksualnej 
wysublimowanie ludzkich pragnień i aspiracji48 – 
nie bez przyczyny wszakże skrzydlaty rumak jest 
atrybutem Muz. Każdy, kto dosiada Pegaza 
(Bellerofont, Perseusz), musi być w stanie 
opanować drzemiące w jego hybrydalnej postaci 
pierwotne instynkty – wtedy ulegają one 
uwzniośleniu i śmiałek jest w stanie pokonać 
rozpasane monstra ludzkiej duszy. Zagrożenie 
kryje się jednak w niezachowaniu harmonii 
pragnień – jeśli heros nie zsiądzie w porę z 
grzbietu wierzchowca i jego stopy nie odzyskają 

                                                 
46  Możliwe, że imię Ariona (gr. Areíōn) sprawiło, 
że jako kolejne „końskie” potomstwo Erynii podawano 
cztery przeraźliwe konie Aresa (Quintus Smyrnaeus, VIII 
239). 
47  Nietypowe narodziny Pegaza, według wywodu 
Diela, to uwolnienie wyobraźni twórczej stłumionej i 
pożartej przez Meduzę – uosobienie wyobraźni 
egzaltowanej i perwersyjnej. P. Diel, El simbolismo en la 
mitología griega, tłum. M. Satz, Labor, Barcelona 1995 
(Paryż 1966), ss. 93-94. 
48  Op. cit., s. 82 

kontaktu z rzeczywistością, może dojść do 
„zrośnięcia się” człowieka z końskimi 
instynktami rozpasanej żądzy49. Dlatego też 
kontakt z energią wierzchowca wzbudził 
zarówno w Faetonie, jak i w Bellerofoncie húbris, 
surowo ukaraną przez olimpijskich bogów.  

Koń inferalny 

Ten sam atrybut konia jako 
wielopłaszczyznowego symbolu – pokonywanie 
przestrzeni na osi horyzontalnej (w przypadku 
Heliosa) i wertykalnej (podróż Bellerofonta) – 
umotywował także jego dość ścisłe powiązanie z 
wierzeniami inferalnymi. Wraz z 
wyodrębnieniem się w kulturach starożytnych 
pierwszych doktryn życia post mortem, zwierzę to 
stawało się czasami – pod postacią ostatniego 
wierzchowca – środkiem transportu ludzkiej 
duszy podczas ostatecznej drogi w dół50. W 
tradycji grzebalnej Etrusków51 pojawiają się 
wizerunki zmarłych na dwukonnych wozach lub 
też jadących wierzchem w towarzystwie 
inferalnych demonów przypominających 
Erynie52. W religii greckiej natomiast, wedle 

                                                 
49  Por. wizerunek centaurów w mitologii greckiej 
jako prymitywnych barbarzyńców kierujących się 
najniższymi instynktami (z wyj. wielkich uczonych, 
Chirona i Folosa). 
50  Konie prowadziły dusze zmarłych do Podziemi 
m. in. w wierzeniach celtyckich, germańskich oraz Indian 
północnoamerykańskich. Por. J. C. Cooper, Zwierzęta 
symboliczne i mityczne, tłum. A. Kozłowska-Ryś, L. Ryś, 
REBIS, Poznań 1998. s. v. „koń”.  
51  J. M. Blázquez zaznacza, że o takiej interpretacji 
można mówić od V w. wraz z pierwszymi 
potwierdzonymi dowodami na wierzenia w życie 
pośmiertne. W każdym razie, w materiale 
archeologicznym motyw konia wydaję się nadrzędny 
wobec wozu jako zwykłego środka transportu.  J. M. 
Blázquez, “Caballos en el infierno etrusco” [w:] idem,  
Imagen y mito : estudios sobre religiones mediterraneas e 
ibericas, Cristiandad, Madrid 1997, ss. 114-158. 
52  Bardzo często Erynie mylono z harpiami (por. 
harpię Celeno przedstawiająca się jako maxuma Furiarum 
w Eneidzie, III 252). Sprawę zaciemnia dodatkowo mit 
przytoczony przez Pauzaniasza (VIII 25, 4-10), wedle 
którego Demeter, zgwałcona przez Posejdona pod 
końską postacią, rozzłoszczona przybiera imię Erinýs i 
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dotychczasowych ustaleń badaczy53, trudno 
jednoznacznie wskazać na hippiczne wcielenie 
psychopomposa, skoro rolę tę we wszystkich 
dostępnych świadectwach literackich spełniał 
Hermes (por. Od. XXIV 9-12). Wyobrażenia koni i 
zaprzęgów na stellach z okresu archaicznego 
mogą być bezpośrednim nawiązaniem do 
zwyczaju urządzania zawodów sportowych na 
cześć zmarłego – tak jak przekazuje to Homer 
przy okazji pogrzebu Patroklosa (Il. XXII 171-174) 
– lub po prostu fizycznego uczestnictwa konia w 
obrzędach w charakterze zwierzęcia 
pociągowego.  

Transformacjom tych przedstawień 
przyjrzał się z bliska J. M. Blázquez54, który –  
jakkolwiek zachowując sceptycyzm wobec 
przypisywania tak transcendentnej roli 
wierzchowcom w kulturze greckiej – wspomina o 
możliwości utożsamiania wizerunku końskiej 
głowy z waz attyckich (poł. VI w. p. n. e.) z alter 
ego zmarłego wyobrażonego niejako in veste 
equina. W okresie klasycznym rumak jest obecny 
na reliefach nagrobnych przedstawiających 
pożegnanie z bliskimi, choć w tym kontekście 
może sygnalizować czekającą zmarłego podróż, 
spełniając funkcję niby-emblematu 
przemieszczania się.  

Mimo wszystkich tych korelacji, obecność 
konia w kulcie zmarłych musi być raczej 
atrybutem heroizacji55 post mortem niż 
przewodnika dusz sensu stricto. Ustalenia J. M. 
Blázqueza wydają się tym bardziej przekonujące 
w świetle wspomnianej już społecznej funkcji 

                                                                              
rodzi Ariona, boskiego wierzchowca. Możliwe, że imię 
tego ostatniego sprawiło, że jako kolejne „końskie” 
potomstwo Erynii podawano cztery przeraźliwe konie 
Aresa (Quintus Smyrnaeus, VIII 239).  
53  Por. J. M. Blázquez, “El caballo en las creencias 
griegas y en las de otros pueblos circunmediteráneos” 
[w:] op. cit. ss. 45-47. 
54  Ibid. ss. 54 nn.   
55  Zwłaszcza, że w wielu przedstawieniach 
zmarły dosiadający konia bierze udział w polowaniach 
lub towarzyszy mu wizerunek węża – atrybuty 
przypisywane kultowi herosów.  

hippiki i nobilitacji jeźdźców. Sam Hermes tylko 
raz pojawia się na zaprzęgu – w odwróceniu 
własnej funkcji psychopomposa – kiedy to 
wywozi Persefonę z Podziemi. (H. Dem. II 377-
379): 

Wsiadła na rydwan bogini wraz z silnym ZabójcąArgosa, 
który w miłe swe dłonie i bat, i lejce ująwszy, 

gnał przez podziemia, rumaki zaś oba jak wicher leciały.56 
 

ἡ δ' ὀχέων ἐπέβη, παρὰ δὲ κρατὺς ᾿Αργειφόντης  
ἡνία καὶ μάστιγα λαβὼν μετὰ χερσὶ φίλῃσι  

σεῦε διὲκ μεγάρων· τὼ δ' οὐκ ἄκοντε πετέσθην. 
 

 Scena ta jest wyraźnie analogiczna do 
samego sposobu porwania dziewczyny przez 
Hadesa, kiedy to wynurzył się z wnętrza ziemi na 
złocistym rydwanie (ibid. 432). Jako że większość 
Olimpijczyków, podobnie jak archaiczna 
arystokracja wojenna, poruszała się na (nie 
zawsze końskich!) zaprzęgach, trudno odnaleźć 
organiczne powiązanie między kwadrygą 
Hadesa i inferalnym wcieleniem koni. Z drugiej 
strony zaś bóg Podziemi obdarzony został przez 
Homera przydomkiem klytópōlos57, „słynącym z 
rumaków”. Zaświaty, jak każda nizinna kraina, są 
potencjalnie królestwem koni – to według 
niektórych badaczy58 reminiscencja 
przedhelleńskiej kultury indoeuropejskich 
jeźdźców, której symbole dla żeglarzy czasów 
aojdów były już nieczytelne59. W każdym razie 
można doszukiwać się – być może jedynie 

                                                 
56  Tłum. W. Appel [w] Homeriká czyli żywoty 
Homera i poematy przypisywane poecie, Prószyński i S-
ka, Warszawa 2007.  
57  Także o Posejdonie: Pindar, Fr. 243. W 
Argonautika Apolloniosa z Rodos Pluton posiada 
„ciemnogrzywe konie” (kyanótrichas hípous, V 1194) 
58  M. Brioso Sánchez, “El concepto del Más Allá 
entre los griegos”, [w:] Descensus ad inferos. La aventura de 
ultratumba de los héroes: de Homero a Goethe, red. P. M. 
Piñero Ramírez, Sewilla 1995. s. 34. G. Autentrieth 
proponuje interpretacje przydomku klytópōlos w 
kontekście sposobu porwania Persefony przez Hadesa. 
Homeric Dictionary, Nowy Jork 1891. s. v.  
59  Por. obraz łodzi jako wehikułu przejścia i postać 
Charona-przewoźnika.  
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przypadkowych – winkulacji między końmi a 
Hekate (Teog. 439) lub dopatrywać się jakichś 
znaczeń w białych rumakach Persefony 
wspomnianych przez Pindara (Ol. VI 95, leúkippos, 
„jadąca w zaprzęgu białych koni”), 
potwierdzonych m.in. na monetach 
kartagińskich, gdzie na rewersie wizerunku 
bogini umieszczono końską głowę (IV w. p. n. 
e.)60.  

 Koń w kulcie wegetacyjnym 

Oprócz sieci powyżej omówionych 
symbolicznych powiązań konia z kategorią ruchu 
w mitologii grecko-rzymskiej zwracano uwagę na 
właściwy tym zwierzętom wysoki popęd 
seksualny. Dlatego też „końskie” pole 
semantyczne z łatwością przeniknęło do kultów 
wegetacyjnych, ujawniając się w wielu 
indoeuropejskich obrzędach płodności61. Za taki 
uważa się np. wedyjski rytuał aśvamedha, podczas 
którego duszono wspaniałego ogiera, przypisując 
jego ciału poszczególne części kosmosu62. Z 
martwym już zwierzęciem, nazwanym przez 
kapłana „skarbnicą nasienia”, symulowała 
kopulację pierwsza żona króla, będąc w ten 
sposób przekaźnikiem kosmicznej energii i 
dobrobytu między ogierem a monarchą.  

Niektórzy badacze dopatrują się 
pozostałości tego rytuału płodności w rzymskim 
equus october, kiedy to przy pomocy włóczni 
zabijano dla Marsa konia ze zwycięskiego 

                                                 
60  J. M. Blázquez , op. cit. s. 63. 
61  Warto przypomnieć sobie chociażby końską 
głowę najwcześniejszych wizerunków greckiej Demeter 
lub jej zwierzęcą przemianę w związku z Posejdonem 
(patrz wyżej). Na łonie rzymskim dość dobrze przyjął zaś 
kult galijskiej Epony, boskiej klaczy, J. C. Cooper, op. cit.  
62  W ten sposób jego ciało jednoczyło się z 
Wszechświatem: głowie odpowiadały niebiosa, tułów 
przedstawiał atmosferę, a ogon – ziemię. Patrz także: L. 
Słupecki „Czy volsi zawędrował na Ruś? O szczególnej 
formie indoeuropejskiej ofiary z konia u Skandynawów i 
na Rusi”, Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu – Spotkania 
Bytomskie V, red. S. Moździoch, IAiE PAN, Wrocław 2004. 
ss. 95-114. 

zaprzęgu. Wedle relacji Polibiusza (Hist. XII 4b) 
kluczowe znaczenie w tej ofierze miało mieć 
przystrojenie odrąbanej głowy konia bochenkami 
chlebów i zaniesienie ociekającego krwią ogona 
(cauda63) do Regia (siedziba Pontifex Maximus), 
gdzie w końcu także trafiał koński łeb. Motyw 
dobrobytu kojarzonego z głową tego zwierzęcia 
pojawia się także w micie lokacyjnym Kartaginy – 
tam końska czaszka jest signum od bogów i 
gwarancją przyszłej świetności i pomyślności 
(Aen. I 447-449): 

 
Znak wykopali, co dany im był przez królewską Junonę. 
Łeb ognistego rumaka, bo mieli być szczepem wybornym 
w woje, a żyznych ziem obfitością słynąć przez wieki64 

effodere loco signum, quod regia Iuno 
monstrarat, caput acris equi; sic nam fore bello 
egregiam et facilem victu per saecula gentem 

 Włączenie koni do kultu płodności 
wiązało się – jak już wspominaliśmy – z 
naturalnymi przymiotami tego gatunku, 
posądzanego o nadmierny popęd seksualny65, 
piętnowany w mizoginicznym społeczeństwie 
antycznym zwłaszcza u osobników żeńskich66. 
Przeświadczenie to przyjęło najbardziej zjadliwą 
formę w jambach Semonidesa (Fr. 7. 57-62) W): 

                                                 
63  Niektórzy komentatorzy próbują tłumaczyć łac. 
cauda jako „penis”, podpierając się na ludowym użyciu 
tego słowa. Trudno jednak zarzucić Polibiuszowi tego 
rodzaju wulgaryzm, wyrażenia pochodzące z 
mówionego rejestru łaciny. Por. dyskusję w C. Bennett 
Pascal, “October Horse“, Harvard Studies in Classical 
Philology, 85 (1981), ss. 281-283.  
64  tłum. I. Wieniawski, Kraków 1978. Warto 
zauważyć, że w przytoczonym fragmencie koń spełnia 
podwójną funkcję: zapowiada zwycięstwa wojenne 
(zgodnie z jego skojarzeniami militarnymi) oraz urodzaj 
(jako element kultu wegetacyjnego).  
65  Arystoteles, Hist. an. VI 575b30-31.  
66  O seksualnym wyuzdaniu klaczy pisze m. in. 
Elian: „Słyszałem, że klacze są jedynymi zwierzętami, 
które w brzemiennym stanie dopuszczają ogiery do 
kopulacji. Klacze są bowiem wyjątkowo namiętne i 
dlatego surowi cenzorzy moraliści nazywają lubieżne 
kobiety «klaczami»” ( NA, IV 11; por. XVI 24). tłum. A. M. 
Komornicka. 
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Matką następnej [kobiety – przyp. Ł. B.] jest klacz 

długogrzywa 
I delikatna. Ta posług i trudu unika (...) 

A męża prawem natury zniewoli67 
 

Τὴν δ’ ἵππος ἁβρὴ χαιτέεσσ’ ἐγείνατο,  
ἣ δούλι’ ἔργα καὶ δύην περιτρέπει, (...) 

ἀνάγκηι δ’ ἄνδρα ποιεῖται φίλον 

Starożytna literatura oferuje nam ponadto całą 
serię hippicznej metaforyki ludzkiej seksualności, 
tworząc z leksyki jeździeckiej swoisty kod 
seksualny. Posługiwała się nim liryka erotyczna 
począwszy od czasów poetów archaicznych, z 
których pierwszym był Anakreont (PMG 417, 1-
8): 

Dlaczego, trackie ty źrebię, 
Spoglądasz na mnie z ukosa 

i bezlitośnie umykasz, 
jakbym się nie znał na niczym? 

Wierz mi – wspaniale bym umiał 
okiełznać ciebie wędzidłem 
I, lejce w dłoni ściskając, 

na tor wyścigowy zawrócić. (...)68 
 

πῶλε Θρηικίη69, τί δή με  
     λοξὸν ὄμμασι βλέπουσα  
νηλέως φεύγεις, δοκεῖς δέ  
     μ' οὐδὲν εἰδέναι σοφόν;  
ἴσθι τοι, καλῶς μὲν ἄν τοι  
     τὸν χαλινὸν ἐμβάλοιμι,  
ἡνίας δ' ἔχων στρέφοιμί  

     σ' ἀμφὶ τέρματα δρόμου·   

lub Alkmana (PMG 1.18-21): 

 
A znów grzywa 

Tej oto mej towarzyszki 
Hagesichory rozkwita 

Tak jak złoto najszczersze70 

                                                 
67  tłum. J. Danielewicz  
68  tłum. J. Danielewicz  
69  Jedynie formy żeńskie epitetów (np. thrēkíē) 
podpowiadają nam, że podmiot liryczny zwraca się do 
źrebicy (tj. młodej dziewczyny), co ulega zatarciu w 
przekładzie na j. polski. Por. komentarz tłumacza 

 
(…) ἁ δὲ χαίτα   

τᾶς ἐμᾶς ἀνεψιᾶς   
Ἁγησιχόρας ἐπανθεῖ   
χρυσὸς ὡς ἀκήρατος· 

Warto przy tym zaznaczyć, że w hippiczny 
koloryt seksualny wyposażeni byli zarówno 
młodzi chłopcy, jak i dziewczęta71, a w sposób 
bardziej dosadny terminy jeździeckie stały się 
eufemizmami czynności seksualnych: thrṓskō 
„pokrywać”; epembaínō, kelētídzō „dosiadać”. 

Jeśli przypomnimy sobie analogie 
(estetyczne i psychologiczne) między dumnymi 
homeryckimi wodzami a ich szlachetnymi 
rumakami, nie powinno wydać nam się 
przypadkowe zestawienie nagich męskich 
sylwetek z końskimi, umieszczonymi jako 
manifest klasycznego ideału piękna na fryzie 
panatenajskim, o – zdaniem Grifitha72 – delikatnie 
homoerotycznym przesłaniu dla jego odbiorcy, tj. 
aktywnego politycznie (i seksualnie) Ateńczyka. 
W świetle przytoczonych dowodów literackich i 
artystycznych nie powinien wreszcie dziwić jeden 
z przydomków Afrodyty, Ephíppos („jadącej 
konno”), czczonej w „koniom przyjaznej 
świątyni”73 (Posejdippos, AP 5, 202). 

Podsumowanie. Końska mitologia 

Miejsca konia w antyku grecko-rzymskim 
nie można z pewnością porównywać do roli, jaką 
spełniał on wśród ludów pierwotnie 
nomadycznych, ale już po zaszczepieniu kultury 
                                                                              
70  tłum. J. Danielewicz 
71  Sprzyjał tym zabiegom stylistycznym fakt, iż 
zarówno gr. pôlos (źrebak/ źrebica) jak i país (chłopak/ 
dziewczyna) były rzeczownikami o wspólnej formie dla 
obu rodzajów gramatycznych, wymagającymi 
dookreślenia przez rodzajnik.  
72  M. Grifith, op. cit., s. 320-321. Autor zaznacza 
przy tym, że zasugerowana przez autora fryzu erotyka 
nagich ciał, wzmocniona emblematyczną obecnością 
rozpędzonych koni (ogierów!) ze względu na ich 
seksualną symbolikę, nie łamie klasycznej zasady 
decorum. 
73  tłum. J. Danielewicz, [w], Posejdippos, op. cit.   
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jeździeckiej w sercu Morza Śródziemnego 
zwierzę to zauważalnie wpłynęło na obraz 
tamtejszego świata. Choć to nie szarże kawalerii 
zniszczyły małoazjatycką Troję, na jej zgliszczach 
położył się koński cień, czy to w postaci 
homeryckiego posągu z drewna, czy to 
morskiego żywiołu pod rozkazami 
Ziemiotrzęscy, czy też zwyczajnie rodowej elity 
Greków potrząsających hełmami z końskim 
włosiem, atrybutem swej przewagi militarnej.  

Współpraca człowieka i wierzchowca 
przekraczała wszak naturalne granice wytyczone 
obu gatunkom, tworząc nową całość: bliskie 
ideałowi zespolenie zwierzęcej siły i pierwiastka 
rozumnego. Dlatego też wszelki rodzaj dominacji 
– politycznej, gospodarczej, wojskowej, a nawet 
seksualnej – przybierał w kulturze Greków i 
Rzymian prawdziwie hippiczne przymioty. 
Figura konia obecna w realiach życia społecznego 
przedostała się także do zbiorowej wyobraźni, 
sięgając głęboko aż po strefę podświadomości, 
gdzie funkcjonowała zarówno jako narzędzie 
duchowej sublimacji (Pegaz), jak i eksterioryzacja 
najniższych instynktów (centaur).  

Wtargnięcie konia do grecko-rzymskiej 
mentalności to proces bardziej złożony, o 
reperkusjach, które wciąż ujawniają się w wizji 
wszechświata spadkobierców kultury 
śródziemnomorskiej. Na poły mechaniczne 
powiązanie wierzchowca z kategorią ruchu 
„zapłodniło” hippicznymi reminiscencjami morza 
i sfery niebieskie. Najstarsza końska para bogów, 
Demeter-klacz i Posejdon-Híppios to jednocześnie 
bóstwa płodności, personifikacje urodzaju74 i 
życiodajnego potencjału wilgoci (jako Poseidṓn 

                                                 
74  Jeżeli wierzyć leksykonowi Hesychiosa, cząstka 
de była oboczną dorycką formą gē „ziemia”. Stąd Demeter 
(*Gē-mḗtēr) miała być pierwotną Matką-Ziemią, a jej 
małżonkiem, Posejdon (don, dan <de). Patrz dyskusja [w:] 
J. Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University 
Press, Cambridge 1976, s. 87.  

Phutálmios75). Oddając ostatnią posługę swemu 
panu, wierzchowce zawędrowały – chciałoby się 
powiedzieć – wraz z ginącym na zachodzie 
powozem Heliosa poza samą granicę śmierci i są 
obecne także w domenie Hadesa, „słynącego ze 
swych źrebców” (Por. schemat76 niżej).  

Próba wytropienia śladów 
wykreowanego przez Greków i Rzymian equus 
mythicus odkrywa zarysy quasi „końskiej” 
mitologii, która wydaje się symbolicznym – 
czasami podwójnie wartościowanym – odbiciem 
rzeczywistej współzależności świata koni i ludzi. 
Wyjątkowy status tych zwierząt usprawiedliwia 
ich poczesne miejsce w cywilizacji 
śródziemnomorskiej, gdzie zbiorowa wyobraźnia 
Greków i Rzymian nobilitowała konie, 
wyróżniając je spośród domowego inwentarza 
lub nakładając tabu na spożywanie ich mięsa. Z 
jednej strony antropomorfizowała ich 
zwierzęcość, z drugiej zaś zamieniała w hybrydy, 
a nawet deifikowała, utożsamiając z 
najpotężniejszymi siłami przyrody. Kuszącym 
wydaje się zatem spisanie mitologii zwierzęcia, 
które zapisało się już na dobre w historii naszego 
życia prywatnego i publicznego. 

 

                                                 
75  Wegetacyjne wcielenie boga morza (Poseidṓn 
Phutálmios) z jego końskim rodowodem kojarzy 
komentator Georgik Wergiliusza, W. Richter, op. cit. 12f.  
76  Proponujemy graficzną syntezę tych aspektów 
greckiej mitologii, które okazały się relewantne dla 
tematu niniejszego artykułu. W ten sposób widoczny 
staje się strukturalny paralelizm między dwiema parami 
bogów związanych bardziej lub mniej organicznie z 
końskim polem semantycznym (Demeter-Posejdon, 
Hades-Kore). W obu przypadkach figura konia jest ściśle 
skojarzona z jakąś formą przemocy (gwałt-porwanie), a 
nawet wydaje się – może nieprzypadkowo - nawiązywać 
do różnych rodzajów katabazy (Kore, rydwan słoneczny) 
lub przemiany bóstw wegetacyjnych w infernalne 
(Demeter-Erynia, Kore-Persefona). 
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