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I Pojęcie religii prehistorycznych
a) 3300 p.n.e. - wynalezienie pisma; problem
współczesnych ludów archaicznych
b) przekazywanie wierzeń: ustane; naśladownictwo
zachowań
c) źródła informacji o treści religii prehistorycznych
- wykopaliska archeologiczne
- współczesne ludy niepiśmienne
d) społeczności prehistoryczne:
- małe społeczności plemienne
- myślistwo, zbieractwo, rybołówstwo
- ród i rodzina najistotniejszą formą organizacji

Zanim powstał Homo sapiens

II Zanim powstał Homo sapiens
- Najstarsze antropoidy (małpy): w eocenie (chiński Eosimias): małpy szerokonose
(Branisella sprzed 32 mln lat) i wąskonose: (nadrodziny): makakokształtne
(Cercopithecoidea) i człekokształtne (Hominoidea)
- 7-8 mln lat temu: rozejście się dróg człowieka i najbliższych żyjących krewnych szympansów, których sekwencje DNA w genach są identyczne z naszymi w 99 proc.
- linie rozwojowe szympansa i goryla rozdzieliły się ok. 10 mln lat temu, a
orangutana - kilkanaście mln lat temu:
szympansy, goryle, orangutany wielu prymatologów włącza do tej samej rodziny
Hominidae, co człowieka: nasza gałąź hominidów jako podrodzina (Homininae).
-Najstarsze znane kopalne hominidy: Sahelanthropus tchadensis z Czadu i Orrorin
tugenensis z Kenii sprzed ok. 6 mln lat; ardipitek (Ardipithecus ramidus) sprzed 4,4
mln (Etiopia);
- kolejne stadium: Australopiteki: dwa główne kierunki rozwojowe:
australopiteki wysmukłe ("gracylne"), jak Australopithecus afarensis i A.
anamensis, A. bahrelgazali (4-3 mln lat temu) czy A. africanus i A. garhi (3-2 mln lat
temu): przodkowie Homo sapiens
australopiteki masywne (parantropy) [rozrost uzębienia i mięśni szczęk: dieta
roślinna], jak A. (Paranthropus) aethiopicus, A. (P.) robustus, A. (P.) crassidens i A.
(Zinjanthropus) boisei, (3-1 mln lat temu)

Kultury paleolitu

III Kultury paleolitu; homo sapiens a neandertalczyk
Paleolit: starsza epoka kamienia
paleolit dolny - (ok. 3 mln lat - ok. 300 tys. lat p.n.e.)
paleolit środkowy - (ok. 300 tys. - ok. 40 tys. lat p.n.e.)
paleolit górny - (ok. 40 tys. - ok. 12 tys. lat p.n.e.)
paleolit późny - (ok. 12 tys. lat p.n.e. - 8 tys. lat p.n.e.)

Paleolit dolny - (ok. 3 mln lat - ok. 300 tys. lat p.n.e.)
- Lucy, A. Afarensis, niewiele ponad metr wzrostu, mózg tylko nieco większy od małpiego,
chodzi w pozycji wyprostowanej, choć wiele czasu na drzewach.
- 2,5 mln lat temu rozgalęzia się na z jednej strony Homo habilis – odkryty w wąwozie
Olduvai: pierwsze narzędzia kamienne: narzędzia oldowajskie [przemusł oldowajski]:
prymitywne narzędzia obłupywane bryły. On sam 1,1 m wzrostu, ręce długie jak nogi, sporo
czasu na drzewie. Padlinożerca. Za narzędzia odpowiedzilany może być też Australopitecus
robustus [inna boczna gałąź Lucy]. Zasiedlały one wąwóz Olduvai i inne stanowiska w afryce
razem z H. Habilis.
- H. erectus – mózg 20% większy. Większe ciało, prawie jak nasze, zmniejszenie dymorfizmu
płciowego; używa ognia. Nowy złożony zestaw narzędzi: przemysł aszelski: pracochłonne
pięściaki [1,5mln p.n.e.] – i przez kojelny 1 mln tylko te pięściaki w kształcie wydłużonej kropli
z kwarcu lub krzemienia. Pierwszy hominid poza Afryką. 700-1mln Eurazja i Indonezja.
- Pierwsze oznaki myślenia religijnego: jaskinia Czukutien w Chinach, człowiek pekiński
klasyfikowany jako Homo erectus, około 700 000 lat temu: zgromadzone przez niego czaszki,
strzaskane dla ułatwienia dostania się do mózgu (chęć przyswojenia sobie energii i mocy
osoby zmarłej; wierzenia w siły ponadnaturalne?).
- z Homo erectus: Homo neanderthalensis [ok. 300-28 tyś lat temu] i Homo sapiens [ok
250-150 tyś lat temu w Afryce jako archaiczny Homo sapiens - do dziś].

Homo erectus: pięściaki

Paleolit środkowy - (ok. 300 tys. - ok. 40 tys. lat p.n.e.)
- Homo neanderthalensis tworzą tzw. kulturę mustrierską – trwa 100 tyś lat: udoskonalenie technik
obróbki kamienia, broń miotana (dzidy, oszczepy); ponad 60 typów narzędzi.
- Wędrówki w poszukiwaniu krzemienia: wyobrażenie przyszłych potrzeb ze znacznym
wyprzedzeniem [100 km]. Aczkolwiek pow. 30 km 1% krzemienie danego zespołu.
- Siedzieli na miejscu lub kręcili się po okolicy. Nie dbali o narzędzia, słaba zdolność planowania. Nie
wykorzystywali łososi, które co wiosnę płynęły w okolicznych rzekach ani migrujących reniferów.
Tymczasem górnopaleolityczne siedliska ludzkie skupiają się przy szlaku wędrówek reniferów.
Neandertalczycy jedli, co się napatoczyło.
Życie duchowe w kulturze mustierskiej:
- obrządek pogrzebowy, (pod koniec okresu mustierskiego) grzebanie zmarłych w pozycji
embrionalnej i posypywanie zwłoki czerwoną ochrą przechowywanie czaszek przodków, rytualny
kanibalizm
-pierwsze przedmioty o znaczeniu sakralnym: okrągłe skamienieliny
- kult niedźwiedzia
- wiara w egzystencję pośmiertną [?]
Przykłady
- jaskinia Szanidar (Irak): zwłoki ułożone wśród kwiatów i przysypane stertą kamieni;
- Teszik Tasz (Turkiestan): wokół miejsca pochówku dziecka wieniec z rogów muflona;
- dary pogrzebowe w jaskini La Chapelle-aux-Saints we Francji. Pod koniec okresu mustierskiego
zaczęto grzebać zmarłych w pozycji embrionalnej i posypywać zwłoki czerwoną ochrą
- miejscowość Tata (Węgry): okrągła skamienielina z wyrytymi dwoma krzyżującymi się liniami.
- jaskinia Drachenloch (Szwajcaria): niedźwiedzie czaszki zamknięte w kamiennym sarkofagu,
nakrytym kamienną płytą. Podobieństwo z współcześnie praktykowanym kultem niedźwiedzia,
spotykanym wśród ludów Arktyki: martwe zwierzę powróci do życia i przekona swoich krewnych, aby
się pozwolili człowiekowi zabić.

Kultura szatelperońska: północna Burgundia, ok. 150 km SE od Paryża ciąg jaskiń [Rena, Hieny,
Bizona, Lwa, Niedźwiedzia]: mieszanka kultury odłupkowej mustierskiej i oryniackiej, narzędzia
kościane. Paciorki z mamuciej kości słoniowej, przedziurawione zęby zwierzęce i ślady budowli
mieszkalnych wspartych na ciosach mamuta. Wytwór neandertalczyków, ale naśladownictwo
technikgórnopaleolitycznych – oryniackich.

Paleolit górny - (ok. 40 tys. - ok. 12 tys. lat p.n.e.)
- 150 000 lat temu pojawia się pierwszy Homo sapiens: wypiera neandertalczyków zamieszkujących
Europę, Bliski Wschód i północną Afrykę.
- około 60 000 lat temu mongoloidalne ludy syberyjskie docierają do Ameryki .
- ludzie z Indonezji zasiedlają Australię 30 000 lat temu.
- wierzenia z okresu wcześniejszego na nowych terenach, co mogłoby świadczyć o tym, że totemizm i
animizm były obecne w jakimś stopniu w starszej, wspólnej religii, nim ludy te utraciły kontakt między
sobą.
- pod koniec paleolitu Homo sapiens, który jakieś 45 000 - 40 000 lat temu ruszył z Afryki i poprzez Bliski
Wschód dotarł do Europy, najpierw na Bałkany, a później do środkowej i zachodniej Europy, zastąpił
neandertalczyków w całej Europie, tworząc kolejne kultury: oryniacką (35 000-20 000 lat p.n.e.),
solutrejską (20 000-15,000 lat p.n.e.) i magdaleńską (15 000-10 000 lat p.n.e.). Tym razem był to Homo
sapiens sapiens,
- kromaniończyk - zróżnicowanie kultury: od Hiszpanii po Ural igły do szycia, ostrza z zadziorami,
haczyki na ryby, rzemienie, stojaki do suszenia mięsa, kamienne kaganki, paleniska z regulowaną
temperaturą, złożone obiekty mieszkalne, rysunki i rzeźby zwierząt, kobiet, ozdoby ciała, dekorowanie
grobów. Precyzyjne i realistyczne rzeźby, nie poprzedzone prostszymi formami.

Zwyczaje pogrzebowe w górnym paleolicie
Wyraźne oznaki wiary w egzystencję pośmiertną:
-pochówki wpozycji embrionelnej, głową na wschód
- zwyczaj grzebania zmarłych wraz z ich najcenniejszymi rzeczami, by mogli zabrać je na
tamten świat
- jaskinie w okolicy Menton (pogranicze francusko-włoskie): szkielety pochowane w pozycji
zgiętej i pokryte tlenkiem żelaza z rzędami muszli z przewierconymi otworami,
kwarcytowymi narzędziami i krzemiennymi nożami
- Sungir ,200 km od Moskwy: groby kilku osób, między innymi: dwójki dzieci pogrzebanych
razem, chłopca i dziewczynki w wieku około 13-14 lat, kobiety oraz mężczyzny, datowane na
28 000 lat p.n.e. Prawie tysiąc lat później w tym samym miejscu pochowano jeszcze inne
osoby: mężczyznę w wieku około 50 lat i dwóch chłopców. Wszyscy zostali pogrzebani w
bogato ozdobionych strojach ze znaczną ilością paciorków, bransolet, wisiorków i innych
przedmiotów z kości mamuciej i muszli.

Paleolit późny - (ok. 12 tys. lat p.n.e. - 8 tys. lat p.n.e.)
- ostatni etap paleolitu;
- występowanie: Niż Środkowoeuropejski i sąsiadujące z nim pasma wyżyn;
- cofnięcie się lądolodu skandynawskiego: ekspansja żyjących na tym obszarze ludzi na
obszary położone na nizinach;
- ok. 12 tys. lat temu - udomowienie psa;
- 10 tys. lat temu - rolnictwo i hodowla zwierząt, a
- 8 tys. lat temu - pierwsze miasta, początek wielkich cywilizacji i koniec prehistorii
ludzkości.
- Kultura magdaleńska: jedna z kultur późnego paleolitu,
- występowanie: Europa zachodnia i środkowa.
- monumentalne przykłady malarstwa naskalnego w jaskiniach: Lascaux i Altamira, Fontde-Gaume.
- wyrafinowana produkcją narzędzi z krzemienia, rogu i kości: na przykład igła kościana z
uszkiem.
- Lascaux: kalendarz księżycowy; także namalowane Plejady i tak zwany Letni Trójkąt antyczny gwiazdozbiór, którego wierzchołkami są: Altair [g. orła], Deneb [g. łabędzia] i
Wega [g. lutni].
- Cueva di El Castillo, 14 000 p.n.e., gwiazdozbiór Korony Północnej;
- cykliczność, porządek przyrody: koło czasu, cykliczny powrót

Mezolit - około 11000 - 7000 p.n.e. na Bliskim Wschodzie i około 8000 - 4800 p.n.e. na terenach
Niżu Środkowoeuropejskiego
- przejście od paleolitu do neolitu związane z postępującymi przemianami klimatycznymi (cofanie
lodowców).
- przejście z gospodarki łowiecko-zbierackiej do gospodarki wytwarzającej,
- źródła wyżywienia w okresie mezolitu stanowiły zbieractwo, łowiectwo, rybołówstwo i początkowe
rolnictwo
- udomowienie owcy i świni; wynalezienie: czółna, siekiery, łuku;
- wydobycie krzemienia w kopalniach odkrywkowych;
- początki plecionkarstwa i tkactwa. Ludność mezolityczna prowadziła jeszcze na ogół koczowniczy
tryb życia (okresowe osady otwarte i schronienia skalne).
Neolit, do ok. 2500 pne.
- rewolucja neolityczna: uprawa roślin (dużo gatunków zbóż) i hodowla zwierząt (kozy, świnie,owce,
krowy) oraz stałe osady;
- nowe techniki obróbki kamienia, takie jak gładzenie powierzchni i wiercenie otworów; naczynia,
misy, figurki, garnki itp. Zaczynają się rozwijać nowe technologie: tkactwo, górnictwo krzemienia,
wymiana różnorodnych surowców.
Kulty religijne - prawdopodobnie kult Wielkiej Matki jako bóstwa płodności (figurki kobiece) i kult
Słońca . Powstaje także budowla w Stonehenge.

III Główne oznaki i motywy religijne religii prehistorycznych okresu paleolitu
Ogólna charakterystyka
- myślistwo, rybołówstwo i zbieractwo
- przekonanie o podobieństwie zwierząt do ludzi
- przypisanie zwierzętom nadnaturalnych mocy
- wiara, że człowiek może przemienić się w zwierzę i na odwrót
- dusze zmarłych mogą wchodzić w zwierzęta
- istnieją tajemne relacje między daną osobą a określonym zwierzęciem [nagualizm].
- istnienie nadprzyrodzonych istot: duchy opiekuńcze, bóstwa typu Istoty Najwyższej –
Pana Dzikiego Zwierza – opiekujące się zwierzyną łowną i myśliwym; duchy buszu i
duchy różnych gatunków zwierzęcych.
Wzorce zachowań religijnych charakterystyczne dla cywilizacji myśliwskich:
- Zabicie zwierzęcia stanowi rytuał, a zatem wierzono, że Pan Dzikiego Zwierza czuwa, by
myśliwy zabijał tylko tyle, ile potrzeba mu do przetrwania, i by pożywienie się nie
marnowało.
- Kości, szczególnie zaś czaszka mają duże znaczenie rytualne [zawierają duszę lub
życie]: dlatego czaszki i długie kości wiesza się na gałęziach i umieszcza na
wzniesieniach.
- U niektórych ludów wysyła się duszę zabitego zwierzęcia do jego „duchowej ojczyzny”
[święto niedźwiedzi u Anjów i Giljaków];
- Ofiarowanie Istocie Najwyższej kawałka każdego zabitego zwierzęcia [Pigmeje, Negryci z
Filipin itp.] lub czaszki i kości długich [Samojedzi i inni].
- Wśród niektórych społeczności Sudanu młodzieniec, który po raz pierwszy zabije
dzikiego zwierza, smaruje jego krwią ściany groty.

Groby
- Czy grzebanie musiało być religijne? Problem pochówków u neandertalczyków.
- pogrzeby od czasów kultury mustierskiej tj. 70-50 tyś lat temu.
- stosowanie czerwonej ochry jako rytualnego substytutu krwi, „symbolu życia”.
- grzebane w grobach, w których znajduje się szereg przedmiotów ozdobnych [muszle,
wisiorki, naszyjniki].
- kości i czaszki zwierzęce i ozdobne przedmioty w okolicach pochówków: resztki rytualnych
uczt lub nawet ofiar [ryty pogrzebowe].
- niektóre pochówki miały zapobiegać powrotom zmarłych: zwłoki zaginano i być może
związywano. Ale być może pozycja zgięta ma oznaczać nadzieję na odrodzenie: grzebanie
w pozycji płodu [potwierdzone współcześnie u różnych ludów].
- Przedmioty osobistego użytku w grobach sugerują wiarę w osobowe życie po śmierci,
kontynujące określone czynności z tego świata.
- Grzebanie głową na wschód wskazuje na intencję łączenia losu duszy z biegiem słońca,
więc na nadzieję odrodzenia, tj dalszego istnienia w tamtym świecie. [Eliade, Historia
wierzeń..., s. 10-11: opis pogrzebu u Indian Koga w Kolumbii]

Skupiska kości
- Alpy i okoliczne regiony: skupiska kości niedźwiedzi jaskiniowych utworzone w ostatnim okresie
międzylodowcowym:
- jaskinia Drachenloch: głównie czaszki i kości długie, poukładane razem i umieszczone wzdłuż
ściany jaskini w naturalnych wnękach lub w pewnego rodzaju kamiennych skrzyniach
- jaskinia Wildenmannnlisloch: czaszki niedźwiedzi bez dolnych szczęk z położonymi między nimi
długimi kośćmi.
Różne wyjaśnienia:
– ofiary zdobyczy, podobne do spotykanych u niektórych ludów arktycznych, gdzie składa się je
Istocie Najwyższej. Ofiary te polegały na wyłożeniu czaszek i długich kości zabitego zwierzęcia na
platformach; ofiarowywano mózg i szpik – części najwyżej cenione przez myśliwego
– porównanie z kultem niedźwiedzia, praktykowanym jeszcze XIX w. na obszarach północnej
półkuli u arktycznych myśliwych. Czaszkę i długie kości zabitego niedźwiedzia przechowuje się, by
Pan Zwierzyny mógł go wskrzesić, pokryć ciałem, w przyszłym roku. Ludy Arktyki wierzą, że
martwe zwierzę powróci do życia i przekona swoich krewnych, aby się pozwolili człowiekowi zabić.
– specyficzna forma „grzebania zwierząt”, najstarszy rytuał myśliwski; grzebanie resztek zwierzęcia
miały umożliwić mu reinkarnację; istota boska nie jest w to wmieszana; zwierzę może odrodzić
się z duszy, której siedliskiem są kości
– wiele „skupisk” powstało jedynie przypadkiem, niedźwiedzie kręcące się i grzebiące wśród
szczątków [Leroi-Gourhan]; Gourhan przyznaje jednak, że w kilku przypadkach dzieło ludzkie.
Archaiczną ideę odradzania się zwierzęcia z kości spotyka się w późniejszych epokach w wielu
kulturach, zakaz łamania kości zwierząt, których mięso zjadano [cywilizacje myśliwych i pasterzy]
Patrz Ezechiel 37.

Ezechiel 37 (powołanie prorockie 592-570 r. p.n.e.)
Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i
postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. 2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła
nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. 3 I rzekł
do mnie: "Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?" Odpowiedziałem:
"Panie Boże, Ty to wiesz". 4 Wtedy rzekł On do mnie: "Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do
nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję
ducha po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście
obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały,
że Ja jestem Pan". 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto
powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto
powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w
nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: "Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i
mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po
tych pobitych, aby ożyli". 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w
nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie. 11 I rzekł do mnie: "Synu
człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła
nadzieja nasza, już po nas". 12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto
otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju
Izraela, 13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was
wydobędę, ludu mój. 14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do
kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam" - wyrocznia Pana
Boga.

Malowidła skalne
Charakter sanktuaryjny jaskiń:
- malowidła znajdują się dość daleko od wejścia [nawet setki metrów]
- wiele z jaskiń nie nadawało się do zamieszkania
- trudny dostęp: w Lascaux dostęp do niższej galerii dzięki spuszczeniu sznurowej drabiny przez szyb o
głębokości 6,3 m.
Wśród ludów zajmujących się jeszcze dziś łowiectwem spotyka się wierzenia, że samo sporządzenie
wizerunku zwierzęcia może zapewnić polowaniu sukces.
Część badaczy dopatruje się w malarstwie jaskiniowym elementów totemizmu, na przykład twórcy
malowideł mogli wierzyć, że posiadają z niektórymi zwierzętami wspólnego przodka.
Inna teoria: sztuka dla sztuki.
Malowidła jaskiniowe przedstawiają na przykład:
- strzały,
- poranione zwierzęta,
- postacie ludzkie (niektóre przebrane za zwierzęta) - być może są to osoby wykonujące jakieś obrzędy,
czary lub tańce, mogą to być także jakieś mityczne stworzenia.
- zwierzęta bez głów i kobiety bez głów tańczące dookoła fallicznego wyobrażenia mężczyzny
Przykłady:
- jaskinia Montespan: niedźwiedzie, lwy i zwierzęta podziurawione strzałami; także figurki niedźwiedzia i
lwów z głębokimi okrągłymi otworami. Wyjaśnienia: 1) magia myśliwska; 2) re-aktualizacja pierwotnego
polowania; 3) z okazji inicjacji młodocianych

- Wielki Czarodziej z jaskini Trois Frères: według rysunku księdza Breuil’a postać z głową jelenia o
wielkich rogach, z twarzą sowy, uszami wilka i brodą kozła; ramiona zdobią niedźwiedzie pazury, z tyłu
zwisa koński [ostatnie fotografie nie potwierdzają wszystkich szczegółów: możliwy zły rysunek księdza
lub/i uszkodzenie oryginału].
Interpretacja: to Pan Zwierzyny lub personifikujący go czarownik [istnieje ryt na płytce łupkowej z
Lourdes z człowiekiem owiniętym skórą jelenia z rogami i końskim ogonem]

Szczególny związek z szamanizmem mają tzw.: malowidła rentgenowskie ukazujące organy wew.
i szkielet zwierzęcia: Francja okres magdaleński [13-6 tyś. pne], Norwegie [6-2 tyś. pne], Ameryka
[Indianie Odjibwa, Pueblo itp.], Indie, Malezja, Nowa Gwinea, północno-zachodnia Australia.
To sztuka kultur myśliwskich, jej ideologią religijną – szamanizm. Tylko szaman jest dzięki swej
nadprzyrodzonej wizji zdolny widzieć siebie jako szkielet: dotrzeć do samego źródła zwierzęcego
życia tj. elementu kostnego. Fundamentalne dośw. określonego typu mistyki, kultywowane także w
tybetańskim buddyzmie.

- dolna galeria w Lascaux: ranny bizon kierujący rogi w stronę leżącego na ziemi
człowieka którego twarz kończy dziób, wyglądającego na martwego. Jego zakończony
hakiem oszczep godzi w brzuch zwierzęcia. Obok mężczyzny na gałęzi siedzi ptak
Interpetacja: „wypadek na polowaniu”.
- inna propozycja: seans szamański - człowiek nie jest martwy, lecz w stanie transu przed
ofiarnym bizonem, a jego dusza wędruje w zaświaty. Ptak na gałęzi - motyw
charakterystyczny dla szmanizmu syberyjskiego oznacza ducha opiekuńczego. Seans ma
umożliwić ekstatyczną podróż ku bogom, by zyskać ich błogosławieństwo, tj. sukces na
polowaniu. Hak godzący w brzuch to pałeczki bębna. Zatem w paleolicie czarownicy
używali bębnów jak syberyjscy szamani.

Jaskinia Chauveta 31 tys. lat p.n.e.
„walczące” nosorożce włochate, renifery, lwy, mamuty, hieny
[447 paneli]; motyle, ptaki bez głów, 92 dłonie, sowa

Najstarsze znane obecnie malowidła naskalne –
Indonezja – 40 tys. lat p.n.e..

Kobieta
Przedstawienia kobiece: wsytępowanie od południowo zachodniej Francji po Bajkał na Syberii i od
północnych Włoch po Ren..
Figurki: 5-25 cm, z kamienia, kości i kości słoniowej. Określane jako Wenus.
Opis: Modelowane, albo rzeźbione figurki, wyobrażają najczęściej
-nagą postać kobiecą,
-niekiedy otyłą lub ciężarną,
- silnie zaakcentowane cechy płci: wydatny biust, szerokie biodar, wyraźnie zaakcentowany wzgórek
łonowy,
- ręce figurek zawsze przylegają do ciała z dłońmi splecionymi na padołku względnie zlewają się w jedną
bryłę z tułowiem,
- nogi poniżej kolan zwężają się ku dołowi na kształt kikutów oraz schematyczne potraktowana głowa z
zaledwie zamarkowanymi włosami.
Związane z kultem płodności, stąd wyolbrzymione cechy płciowe. Być może są dowodami na istnienie w
paleolicie kultu Wielkiej Bogini - Matki, którego ślady znajdujemy w starożytnych kultach bogiń
płodności.Wyobrażenie żeńskiej sakralnosci, a w konsekwencji magiczno-religijnych mocy bogiń.
„Tajemnica” żeńskiego typu bytowania istotna w wielu religiach prymitywnych i historycznych.

Najsłynniejsze przedstawienia kobiece:
1. Dolní Věstonice (Republika Czeska) 26-24000 p.n.e. (11 cm) kości

2. Lespungue Venus (Francja) 21-25000 p.n.e. (15 cm) z kości słoniowej

3. GaraginoVenus (Ukraina) 22000 p.n.e. (5,8 cm) skały wulkaniczne

4. Wenus z Willendorf (Austria) 22-25000 BCE (11 cm) kości mamutów

5. Kostenki (Rosja) 21-24,00 p.n.e (11.4 cm) wapień
6. Kotenki (Rosja) 30.000 p.n.e. kości mamutów

7. Monpazier (Francja) 30.000 p.n.e. talk
8. Savignano (Włochy) 25 000 p.n.e (22 cm). Serpentyna
9. Wenus z Laussel (Francja) 20-23000 p.n.e. (40 cm), twardy wapień

30 tyś p.n.e. czaszkamłodej kobiety - z Mas d’Azil (Francja). Czaszka pozbawiona żuchwy; dwie
spreparowane płytki kościane umieszczone w oczodołach pozorują oczy. Czaszka umieszczona na
wale szczątków zwierzęcych, na żuchwie tura i rogu rena, zwrócona w kierunku rogu żubra: motyw
kobiety z rogiem: płaskorzeźba z Laussel [ok. 20 tyś]; grecka Tyche – bogini losu i przypadku,
utożsamiana z rzymską Fortuną, przedstawiana jako niewidoma kobieta z rogiem obfitości; Wenus
z rogiem obfitości; motyw w sztuce afrykańskiej.

Od prehistorycznych Wenus do Matki Bożej?

