
Mitologia słowiańska
Skojarzenia i motywy



 

Słysząc słowo "mitologia", większość z nas pomyśli o mitologi greckiej. Nic
dziwnego, w końcu jest popularniejsza od mitologii słowiańskiej. Otoczeni

więc motywami bogów greckich w lekturach, książkach, filmach czy
obrazach, zaczyna się nam wydawać, że motywów tych jest znacznie więcej,

i są dużo ciekawsze od mitologii słowiańskiej, ale czy aby na pewno ?



i

Zacznijmy od tego jakie są tak naprawdę mity słowiańskie. Gdyby
popatrzeć na nie w pierwszej chwili nie zagłębiając się w temat można by

pomyśleć "straszne" czy "mroczne". Jednak każdy kto choć trochę jest
zainteresowany fantastyką, zobaczy, że są pełne niezwykłej magii, barwnie

stworzonych postaci i eterycznego, pełnego tajemnic, klimatu.
W porównaniu do nich, mitologia grecka wypada jako odległa i chwilami

zbyt piękna czy też zbyt niezwykła.



 Gdy zaczniemu już inaczej postrzegać mitologię słowiańską,
zobaczymy jak często się z nią spotykamy, nawet o tym nie

wiedząc.
 966 -to rok w którym Polska przyjęła chrzest. Wydawać by się

mogło, że był to koniec wierzeń w postacie i mity związane z
mitologią słowiańską. Ale nie!  



Gdzie szukać mitologii słowiańskiej
kilkadziesiąt lat temu?



Zaczynając szukać, pierwsze co znajdziemy to prawdopodobnie Polskie
święta, jednak nie Wigilia, czy Wielkanoc, a dożynki,topienie Marzanny czy

dziady.
Dożynki są festynem skupionym w głównej mierze na zgromadzonych

przez lato zbiorów, lecz skąd tak właściwie wziął się ten obrzęd ? Święto to,
skupia się bowiem w głównej mierze na plonach, ale poświęcone jest

Perunowi, i Swarożycowi (synu Swaroga).
Dziady natomiast choć kojarzone ze Świętem zmarłych, były poświęcone

nie tylko umarłym, ale także Welesowi - władcy podziemi.



Idąc tym tokiem myślenia i patrząc na
inne święta i obrzędy przez pryzmat

mitologii, rzucają się nam w oczy
walentynki. Obrzęd topienia wianków
realizowany w tym dniu, przywodzi na

myśl pewne mitologiczne postacie,
jakimi były rusałki. Rusałki bowiem

również miały wianki, a ich śmiercią w
poprzednim życiu, było właśnie

utopienie z nieszczęśliwej miłości



Ale oprócz świąt i obrzędów, mitologię
można znaleźć również w tekstach

literackich. Nawiązując do poprzednich
punktów, są to "Dziady" A.Mickiewicza
ale także M.in Rusałka w  "Świteziance"

A.Mickiewicza, tytułowy bohater
"Dusiołka" B. Leśmiana który jest

demonem, czy też mniej znana "legenda
o kwiecie paproci", inaczej zwaną
"legendą o Perunowym kwiecie"



Gdzie szukać mitologi słowiańskiej teraz ?



O
dziwo wcale nie trzeba robić zbyt wymagającego

reaserchu aby
znaleźć ów temat. Tajemniczość mitów, i ciekawy klimat,

stają
się coraz popularniejsze. Każdy na pewno kojarzy

“Wiedźmina”
A.Sapkowskiego,  i strzygę występującą w powieści, która
również jest zaczerpnięta z listy demonów słowiańskich.

Inną,
mniej popularną książką o takiej tematyce jest “Żniwiarz”

Pauliny Hendel, czy też, tym razem nie Polska książka
“Niedźwiedź

i słowik” - Katherine Arden.



Kolejnym bardzo ciekawym i
popularnym tematem jest “wąpierz”,

lepiej znany pod nazwą “wampir”.
Każdy z nas choć raz widział film, czy

książkę o tej tematyce, ale czy wiedział
jak bliska jest naszej kulturze? Bywa, że
jako pochodzenie tej istoty wskazuje sie

Turcję i Chiny, ale ma ona także silny
związek z listą naszych słowiańskich

demonów. Kolejną taką postacią mogły
być czarownice, które również mają w

naszej mitologi odpowiednik, jakim jest
Baba Jaga. 



Szukając magicznych stworzeń i demonów, na
myśl przychodzą nam smok wawelski czy

syrenka warszawska. Choć nie ma
potwierdzenia, że jest z tym jakimś związek,
możemy domniemać, iż smok wawelski był
żmijem, a co z syrenką ? Syreny kojarzą się

nam bardziej z rusałkami, piękne, zwodnicze,
ale czy ta również taka była ? Po prawej

stronie znajduje się zdjęcie naszej syrenki, ale
dużo starszej. Owłosiony tłów, skrzydła, kacze

nogi czy zwierzęcy ogon nie wyglądają jak
syrena, ale jak demon.



Oczywiście
takich motywów jest o wiele więcej i tworzone są od wielu lat, aż

do dziś, mam nadzieję jednak, że moje przykłady są
wystarczające, i dobrze obrazują temat.

 Dziękuję za oglądanie !


