
179

Katarzyna Kleczkowska 

Szamański trans czy realna 
podróż? Gryfy i Arimaspowie w wizji 
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Gdyby spytać przypadkowego przechodnia, jakie fantastyczne zwierzęta potrafił-
by wymienić, bez wątpienia jednym z pierwszych okazałaby się postać gryfa. Owa 
hybryda, znana współcześnie jako pół orzeł, pół lew, jest bohaterem niezliczonych 
powieści młodzieżowych i fantastycznych, filmów animowanych i gier komputero-
wych, a przez setki lat pojawiała się również w malarstwie i rzeźbie. W naszym kraju 
znana jest w szczególności na Pomorzu, gdzie od średniowiecza jest znaczącym sym-
bolem w sfragistyce, numizmatyce i ‒ zwłaszcza ‒ heraldyce1.

Gdyby próbować dociec genezy tej postaci, poszukiwania należałoby rozpocząć 
od świata greckiego, gdzie nazwa gryf (gr. γρύψ, gryps) pojawia się po raz pierw-
szy. Autorem, który według Greków wprowadził tę postać do tradycji literackiej 
Zachodu, był niejaki Aristeasz z  Prokonnezu2. Księga Suda (bizantyjski leksykon 
z X w. n.e.) podaje, że był on autorem poematu Arimaspea w trzech księgach oraz 
prozaicznej Teogonii3. Do naszych czasów zachowało się jedynie dwanaście wersów 
pierwszego z tych dzieł – sześć w Chiliadach bizantyjskiego historyka Jana Tzetzesa 
(XII w n.e.) oraz sześć w dziele O wzniosłości Pseudo-Longinusa (ok. I w. n.e.)4. To 

1 Por. H. L. Kryśkiewicz, Recepcja symbolu gryfa na Pomorzu Zachodnim, „Przegląd Zachodniopomorski” 
2014, nr 4.

2 O życiu Aristeasza wiemy niewiele. Księga Suda podaje, że żył on w czasach Krezusa i Cyrusa, czyli 
w VI w. p.n.e. Herodot przesuwa jego życiorys znacznie dalej w przeszłość, na co najmniej dwa i pół 
wieku przed powstaniem Dziejów, co oznaczałoby przełom VIII i VII wieku p.n.e. Wreszcie Strabon 
twierdzi, że według niektórych Aristeasz miał być mistrzem Homera, a zatem żyć jeszcze w VIII w. p.n.e. 
Współcześni badacze najczęściej zgadzają się z Księgą Suda, sytuując żywot Aristeasza w VI w. p.n.e. 
lub nieco wcześniej, w VII w. p.n.e. Pewne jest jedynie to, że  Prokonnezyjczyk żył (lub przynajmniej 
istniał jako postać legendarna) przed czasami Herodota, od niego bowiem pochodzi najstarsza 
wzmianka o tym poecie (por. Ἀριστέας [w:] Suda On Line: Byzantine Lexicography [on-line:] http://
www.stoa.org/sol-bin/search.pl?login=guest&enlogin=guest&db=REAL&field=adlerhw_gr& 
searchstr=alpha,3900 [01.04.2015]; Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 2005, 4.15; 
Strabo, The Geography, trans. H. L. Jones, Cambridge, MA, 1917, 14.1.18).

3 Por. Ἀριστέας [w:] Suda On Line..., op. cit.
4 Por. J. D. P. Bolton, Aristeas of Prokonnesus, Oxford 1962, ss. 8 i n.
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właśnie w Arimaspei Prokonnezyjczyk miał opisać gryfy oraz sąsiadujący z nimi lud 
jednookich Arimaspów, od którego pochodzi tytuł utworu. Inspiracją do jego na-
pisania, jak podaje Herodot, miała być podróż na daleką północ, którą odbył poeta 
pod natchnieniem Apollona5.

Aristeasz jest jednak znany nie tylko jako poeta, ale również jako „czarownik” 
(γόης)6. W takich właśnie czarownikach Walter Burket dostrzega prototyp „greckiego 
szamana”7, postaci zdefiniowanej przez Karla Meuliego w jego sławnym artykule Scy-
thica. Meuli wysunął hipotezę, według której pod wpływem kontaktów ze Scytami 
w tradycji greckiej pojawiło się kilka postaci czarowników i cudotwórców, którzy wy-
kazywali szereg umiejętności zbliżonych do szamańskich8. Jednym z nich był Ariste-
asz, którego dusza ‒ jak podaje Księga Suda ‒ mogła w dowolnym momencie opuścić 
ciało i do niego powrócić9, podobnie jak dusze szamanów. Na podstawie tej legendy 
już w II w. n.e. platoński pisarz Maksymos z Tyru zasugerował, że podróż Aristeasza 
na północ mogła mieć w rzeczywistości charakter duchowy10. Do podobnego wnio-
sku doszła również część badaczy – przede wszystkim wspomniani już Meuli oraz 
Eric Dodds ‒ według których postaci i wydarzenia opisywane w Arimaspei ujrzał 
Aristeasz podczas szamańskiego transu11. Z tezą tą nie zgadza się James D. P. Bolton, 
który w swojej obszernej monografii na temat postaci Aristeasza stara się dowieść, że 
był on rzeczywistym podróżnikiem, a opisywani przez niego Issedowie i Arimaspo-
wie mają swoje prototypy w autentycznych plemionach Syberii12.

Trudno dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, czy Aristeasz w ogóle istniał i czy to wła-
śnie on ‒ jak chcą starożytni pisarze ‒ był autorem Arimaspei. Tym trudniej wskazać, 
czy odbył on rzeczywistą podróż na północ, czy też był szamanem, który postaci Ari-
maspów i gryfów ujrzał podczas transu. Warto jednak raz jeszcze przyjrzeć się postaci 
Aristeasza oraz jego dziełu w takiej formie, w jakiej funkcjonowały one w tradycji grec-
kiej ‒ analiza ta może bowiem przynieść ciekawe spostrzeżenia na temat kontaktów 
starożytnych Hellenów z innymi kulturami i genezy wielu wyobrażeń, które znamy ze 
świata greckiego. Dlatego celem niniejszego artykułu jest analiza starożytnego moty-
wu wyprawy Aristeasza na północ, z naciskiem na te wątki, które świadczyłyby o sza-
mańskim charakterze jego podróży. Szczególna uwaga zostanie również poświęcona  

5 Por. Herodot, op. cit., 4.13–15.
6 Strabo, op. cit., 13.1.
7 W. Burkert, Γόης. Zum griechischen “Schamanismus”, “Rheinisches Museum für Philologie” 1962, 

vol. 105.
8 Por. K. Meuli, Scythica, „Hermes” 1935, vol. 70, no. 2.
9 Por. Ἀριστέας [w:] Suda On Line..., op. cit.
10 Por. Maximus Tyrius, The Dissertations, t. 2, trans. T. Taylor, London 1804, s. 15; por. też: E. D. Philips, 

The Legend of Aristeas: Fact and Fancy in Early Greek Notions of East Russia, Siberia, and Inner Asia, 
„Artibus Asiae” 1955, no. 2, s. 162.

11 Por. K. Meuli, op. cit., ss. 153 i n; E. Dodds, Grecy i irracjonalność, tłum. J. Partyka, Bydgoszcz 
2002, ss. 119 i n.

12 Por. J. D. P. Bolton, op. cit., s. 84.
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postaciom Arimaspów oraz gryfów jako głównym bohaterom Arimaspei. To właśnie 
te postaci, znane z folkloru innych kultur na długo przed Prokonnezyjczykiem, mogą 
pomóc w odpowiedzi na pytania od lat stawiane przez badaczy Aristeasza.

Analizę warto rozpocząć od najstarszego i najobszerniejszego źródła dotyczącego 
Aristeasza ‒ fragmentu Dziejów Herodota:

Aristeas, syn Kaystrobiosa z Prokonnezu, poeta epiczny, opowiada, że natchniony przez 
Apollona przybył do Issedonów i  że za Issedonami mieszkali Arimaspowie, mężowie 
o jednym oku; za tymi pilnujące złota gryfy, za tymi Hiperborejczycy, którzy sięgają aż 
do morza [Oceanu Północnego – przyp. K. K.] [...]. Skąd pochodził Aristeas, który to 
w wierszach opisał, już powiedziałem. Teraz wspomnę, co o nim słyszałem z opowia-
dania na Prokonnezie i w Kyzikos. Oto Aristeas, jak mówią, który żadnemu ze swoich 
współziomków nie ustępował w zacności rodu, wszedł raz na Prokonnezie do wałkowni 
i  tam umarł; folusznik warsztat swój zamknął i wyszedł, aby o  tym donieść krewnym 
zmarłego. Kiedy wiadomość o  śmierci Aristeasa rozeszła się już po mieście, zaprzeczył 
jej pewien obywatel kyzikeński, który przybył z miasta Artaki i twierdził, że spotkał się 
z nim na drodze do Kyzikos i rozmawiał. Ten więc uparcie trwał w swoim sprzeciwie, 
a tymczasem krewni zmarłego zjawili się w wałkowni, zaopatrzeni w potrzebne rzeczy, 
aby go pochować. Gdy jednak otwarto warsztat, nie było widać ani zmarłego, ani żywego 
Aristeasa. Dopiero w siedem lat później zjawił się on na Prokonnezie i ułożył ów poemat, 
który Hellenowie dziś nazywają arimaspejskim; a skoro go ułożył, zniknął po raz drugi. 

Tak więc opowiada się w owych miastach. Następująca zaś rzecz, jak wiem, zdarzyła 
się Metapontynom w Italii w dwieście czterdzieści lat po drugim zniknięciu Aristeasa, 
o czym przekonałem się, zestawiając z sobą opowieści Prokonnezu i Metapontu. Meta-
pontyni twierdzą, że sam Aristeas zjawił się w ich kraju i rozkazał im wznieść ołtarz dla 
Apollona, a obok niego ustawić posąg, noszący nazwę Aristeasa z Prokonnezu; powiedział 
bowiem, że Apollo przybył do ich kraju jako jedynych spośród Italiotów [Hellenów z Ita-
lii ‒ przyp. K. K.], a on, który teraz jest Aristeasem, towarzyszył mu; wówczas jednak, gdy 
towarzyszył bogu, był krukiem. A skoro to powiedział – zniknął. Oni sami, mówią Me-
tapontyni, posłali do Delf i zapytali boga, co oznacza ta zjawa. Pitia zaś kazała im słuchać 
zjawy, bo lepiej na tym wyjdą. Oni więc przyjęli tę odpowiedź i spełnili polecenie. I jesz-
cze dziś stoi posąg, noszący imię Aristeasa, obok samego ołtarza Apollona, a dokoła niego 
znajdują się drzewa wawrzynowe; ołtarz zaś wzniesiony jest na rynku. Tyle o Aristeasie13.

Centralnym punktem przytaczanej opowieści jest moment, w którym Aristeasz 
umiera w warsztacie folusznika, a jego ciało znika. We fragmencie tym można odna-
leźć dwa elementy, które świadczą o szamańskich umiejętnościach Aristeasza. Pierw-
szą z nich jest „zmartwychwstanie” poety lub też jego pozorna śmierć. Stanowi ona 
charakterystyczny element szamańskiej inicjacji, kiedy to adept jest bliski śmierci 
lub wygląda na martwego w wyniku choroby szamańskiej14. Co ciekawe, liczba lat, 
na którą Aristeasz zniknął z Prokonnezu ‒ siedem ‒ również odgrywa znaczną rolę 
w wielu społecznościach szamańskich. Tyle dni na przykład trwa inicjacja u Samoje-
dów15. Jak jednak zauważa George Huxley, nie tylko szamani posiadają umiejętność 

13 Herodot, op. cit., 4.13–15.
14 Por. M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, tłum. K. Kocjan, Warszawa 2011, s. 229.
15 Por. ibidem, s. 220.
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powstania z pozornej śmierci16. Może ona być wytłumaczona chociażby trudną do 
zdiagnozowania chorobą Aristeasza, dającą poczucie śmiertelnego zdrętwienia.

Druga niezwykła umiejętność Aristeasza miałaby polegać na pokonaniu ogrom-
nej odległości w niezwykle krótkim czasie, co jest właściwe dla szamanów ‒ w tran-
sie bowiem zarówno czas, jak i  przestrzeń może zostać rozciągnięta bądź zawężo-
na17. Zdaniem Huxleya cecha ta została jednak Aristeaszowi przypisana błędnie, na 
podstawie mylnej interpretacji fragmentu o spotkaniu z mieszkańcem Kyzikos. Jak 
stwierdził Karl Meuli, Aristeasz dotarł na wyspę Kyzikos z  „cudowną prędkością” 
(wunderbare Schnelligkeit), co miałoby być dowodem jego szamańskich umiejętno-
ści18. Tymczasem spotkanie Aristeasza z Kyzikeńczykiem nie musiało mieć miejsca na 
drodze pomiędzy Artaką a Kyzikos (czyli około 30 kilometrów od Prokonnezu), ale 
w samym Prokonnezie, w przystani lub w mieście, gdy Aristeasz dopiero co opuścił 
warsztat, a Kyzikeńczyk właśnie w te okolice zmierzał19. Ponadto Huxley podkreśla, 
że należy rozgraniczyć okres przed wyprawą poety na Północ od okresu, który nastą-
pił po niej. Sugeruje bowiem, że Prokonnezyjczyk nabył szamańsko-czarodziejskich 
umiejętności dopiero po podróży do kraju Issedonów, gdzie szamanizm prawdopo-
dobnie był praktykowany20. Oznaczałoby to, że poeta Aristeasz należał do „greckich 
szamanów”, ale sama jego podróż nie miała charakteru duchowego, ponieważ przed 
odbyciem wyprawy nie posiadał jeszcze żadnych nadnaturalnych umiejętności.

Tezie tej zdaje się przeczyć kolejne ważne źródło. Jak podaje Maksymos z Tyru, 
sam Aristeasz utrzymywał, że jego podróż miała charakter duchowy:

Żył również w  Prokonnezie filozof imieniem Aristeasz, w  którego mądrość wszyscy 
z początku wątpili, ponieważ nie miał on nikogo, kogo mógłby wskazać jako swego 
nauczyciela. Na ów brak wiary znalazł on następujący sposób: powiedział, że kiedy jego 
dusza opuściła ciało, natychmiast poszybowała w eter i okrążyła ziemie Greków i bar-
barzyńców, każdą wyspę, rzekę i górę, a kraina Hiperborejczyków stała się krańcem jego 
podróży. Dodał, że podczas swojego lotu przyjrzał się wszystkim instytucjom praw-
nym, zwyczajom politycznym, charakterowi różnych regionów, zmianom powietrza, 
przypływom i odpływom morza oraz źródłom rzek, a jego wgląd w rzeczy niebiańskie 
był znacznie jaśniejszy niż w rzeczywistość poniżej. Aristeasz, dowodząc tego, znacznie 
łatwiej zdobył uznanie niż Anaksagoras i Ksenofanes, czy ktokolwiek inny, kto pokazał, 
w jaki sposób rzeczy istnieją. Ludzie nie w pełni zrozumieli, na czym polegał lot jego 
duszy ani jakimi oczami wszystko to zobaczył, ale uznali, że dusza musi odbyć rzeczy-
wistą podróż, aby dać prawdziwe świadectwo o każdej rzeczy21.

16 Por. ibidem, s. 152.
17 Por. A. Szyjewski, Szamanizm, Kraków 2005, s. 130.
18 Por. K. Meuli, op. cit., s. 157.
19 Por. G. Huxley, Aristeas and the Cyzicene, „Greek, Roman and Byzantine Studies” 1986, vol. 27, no. 2,  

s. 152; por. K. Mikoś, Wiarygodność najstarszych przekazów greckich o Arimaspach i „ich” gryfach. 
Aristeasz, Herodot i kwestia starego Prokonnezu [w:] Istoty hybrydalne i zmieniające postać w  kulturach 
europejskich i  azjatyckich, red. K. Mikoś, K. Kleczkowska, Kraków 2015, s. 51.

20 Por. G. Huxley, op. cit., ss. 152 n.
21 Maximus Tyrius, op. cit., s. 15, tłum. własne ‒ K. K.
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Warto jednak zauważyć, że sam Maksymos nie utrzymuje, by dusza Aristeasza 
rzeczywiście odbyła niebiańską podróż. Jako platonik wpisuje ten motyw w znany 
sobie nurt obrazowania, sięgający czasów ucznia Sokratesa. Podkreśla wręcz, że „rze-
czywisty” charakter podróży był dla Aristeasza jedynie argumentem, który miał mu 
przynieść wiarygodność ze względu na początkowe odrzucenie jego filozofii. Świa-
dectwo Maksymosa jest jednak niezwykle istotne z dwóch powodów: po pierwsze 
Aristeasz okazuje się w nim nie tylko poetą i czarownikiem, ale również filozofem; 
po drugie stanowi ono dowód na to, że w tradycji greckiej Prokonnezyjczyk uchodził 
za czarownika jeszcze na długo przed odbyciem wyprawy, która zresztą miała być 
najlepszym dowodem jego nadnaturalnych umiejętności.

Jak twierdzi Herodot, Aristeasz wyruszył w podróż z natchnienia Apollona, ów 
bóg miał mu także zlecić pojawienie się w Italii dwieście czterdzieści lat po ostatnim 
zniknięciu poety. Aristeasz miał już wcześniej towarzyszyć bogu, ale w postaci kruka, 
zwierzęcia silnie kojarzonego zarówno z Apollonem, jak i  szamanizmem. Również 
Pliniusz Starszy pisał, że gdy dusza Aristeasza opuszczała ciało, przybierała formę kru-
ka22. Apollo idealnie wpisuje się w legendę o Aristeaszu, jest bowiem postacią silnie 
związaną z północą, a według niektórych źródeł jego rydwan miały ciągnąć właśnie 
gryfy23. “Natchnienie przez Apollona” można jednak rozumieć także jako wejście 
w trans – stan, który w archaicznej Grecji był kojarzony przede wszystkim z kapłanką 
tego boga, Pytią. Możliwe zatem, że postać Apollona przypisano do Aristeasza póź-
niej, tłumacząc w ten sposób jego nadnaturalne umiejętności.

Aby zrozumieć charakter podróży Aristeasza, należy także przyjrzeć się dziełu, które 
miał spisać wkrótce po powrocie. Fragment zachowany u Pseudo-Longinusa nie zawsze 
uważany jest za autentyczny24, zatem jedyny niebudzący większych wątpliwości cytat 
z Arimaspei to ten, który możemy odnaleźć u Jana Tzetzesa. Brzmi on następująco:

Issedonowie chełpią się swoimi długimi włosami i powiadają, że od północy sąsiaduje 
z nimi inny lud, licznych i znakomitych wojowników, bogatych w konie, owce i bydło. 
Każdy z nich posiada tylko jedno oko na swoim urodziwym czole. Są oni gęsto owło-
sieni i najsilniejsi spośród mężów25. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Herodota Aristeasz dotarł do krainy 
Issedonów, którzy sąsiadowali z Arimaspami, ci natomiast z gryfami; na samym krań-
cu ziemi mieszkali Hiperborejczycy. Maksymos podaje wprawdzie, że poeta w swej 
duchowej podróży dotarł aż do Hiperborejczyków, wydaje się jednak, iż tym samym 
chciał jedynie zaznaczyć, że Aristeasz dotarł aż na północ. Jak wynika z tych infor-
macji i cytatu zachowanego u Tzetzesa, poeta nie widział Arimaspów, słyszał o nich 
jedynie z opowieści przekazanych mu przez Issedonów. Wprawdzie w cytacie brak 
22 Por. Pliny the Elder, The Natural History, trans. J. Bostock et al., London 1855, 7.73.
23 Por. Claudian, Panegyric on the Sixth Consulship of the Emperor Honorius, trans. M. Platnauer, 

Cambridge, MA, 1922, 28.28–37.
24 Por. J. D. P. Bolton, Aristeas of Prokonnesus, Oxford 1962, ss. 8 i n.
25 Jan Tzetzes, Chiliades, cyt. za: J. Bolton, op. cit., s. 8 (tłum. własne).
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wzmianki o orlo-lwich hybrydach; na podstawie fragmentów zawartych u później-
szych autorów można wnioskować, że jednym z głównych tematów Arimaspei były 
wyprawy tytułowego ludu do bogatej w złoto krainy gryfów. Wyprawy te kończyły 
się zwykle walką z mitycznymi zwierzętami, określaną mianem grypomachii26.

W innym fragmencie Dziejów, Herodot zaznacza jednak, że opowieści o jedno-
okich Arimaspach zostały przekazane Grekom przez Scytów, a nie przez Aristeasza:

Poza nimi [...] w górę, jak mówią Issedonowie, siedzą jednoocy ludzie i strzegące złota gry-
fy; od Issedonów przejęli to podanie Scytowie, a  od Scytów my znów je wzięliśmy i nazy-
wamy jednookich po scytyjsku Arimaspami, bo arima zwą Scytowie jedynkę, a spu oko27.

Berthold Laufer zauważył podobieństwo nazwy „Arimaspowie” do mongolskiego 
äräm däk, oznaczającego „jednooki” – i na tej podstawie stwierdził, że Arimaspowie 
byli w rzeczywistości jednym z mongolskich plemion28. Inną interpretację proponu-
je Michael Heaney. Sugeruje on, że Arimaspowie byli fantastycznym plemieniem, 
znanym z mongolsko-syberyjskiego folkloru: ich nazwa miałaby pochodzić od wy-
razu „ałmas”, który oznacza dzikiego i owłosionego człowieka, podobnego do yeti29. 
Istotnie, gęste owłosienie jest – według fragmentu cytowanego przez Tzetzesa – jedną 
z głównych cech Arimaspów. Motyw walki gryfów z owłosionymi ludźmi pojawia się 
zresztą także na słynnym zwierciadle z Kelermes z VII w. p.n.e.

O Arimaspach wspomina również Aulus Gellius w Nocach Attyckich, opisując ich 
jako lud zamieszkujący – wraz z kanibalami – najbardziej oddalone na północ czę-
ści terytorium Scytów: „Ten sam obszar zamieszkują ludzie, którzy posiadają jedno 
oko na środku czoła i zwani są Arimaspami, a wygląd ich jest taki, jaki poeci nadają 
Cyklopom”30. Dla Strabona owo podobieństwo Arimaspów do cyklopów było nawet 
dowodem na to, że Aristeasz żył przed Homerem i to własnie od Prokonnezyjczyka 
aoida miał zaczerpnąć idę jednookiego ludu31. Należy jednak zaznaczyć, że Arimaspo-
wie nie zawsze byli przedstawiani jako plemię okradające gryfy ‒ Lukan opisuje ich jako 
lud, który pozyskuje kruszec bezpośrednio ze złotonośnych piasków32. Możliwe jednak, 
że jest to wyłącznie próba racjonalizacji opowieści o gryfach przez samego Lukana.

Aby zrozumieć rolę, jaką w Arimaspei mogły odgrywać gryfy, należy wpierw przyj-
rzeć się genezie tej postaci w kulturze greckiej. Według Hugona Prinza motyw gryfa 
o głowie ptaka miał się narodzić w Egipcie, skąd pomiędzy 2000 a 1500 rokiem p.n.e.  
26 Na temat rozwoju motywu grypomachii w literaturze i sztuce zob. K. Kleczkowska, Grypomachia – 

walka gryfów z Arimaspami w źródłach starożytnych [w:] Istoty hybrydalne..., op. cit., ss. 19 nn.
27 Herodot, op. cit., 4.25–27.
28 Por. B. Laufer, Die Sage von den Goldgrabenden Ameisen, „T’oung Pao” 1908, no. 9, cyt. za:  

E. D. Philips, op. cit., s. 173.
29 Por. A. Mayor, M. Heaney, Griffins and Arimaspeans, „Folklore” 1993, vol. 130, no. 1–2, ss. 53 nn.
30 Gellius, Noctes Atticae, trans. J. C. Rolfe, 1927 [on-line:] http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/

Roman/Texts/Gellius/home.html [01.05.2014], 9.4.6, tłum. własne ‒ K. K.
31 Por. Strabo, op. cit., 1.2.10.
32 Por. Lucanus, Pharsalia, trans. E. Ridley, London 1905, 7.756.
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został przejęty przez Hetytów oraz inne kultury starożytnego Bliskiego Wschodu. 
Gryf typu hetyckiego miał następnie wtórnie wpłynąć na ewolucję wyobrażeń tej 
hybrydy w Egipcie (w okresie Nowego Państwa), Asyrii, Fenicji oraz – najprawdo-
podobniej – kulturze minojskiej i  mykeńskiej. Na terenie Mezopotamii powstały 
z kolei dwie podobne do gryfa hybrydy, znane w literaturze pod nazwą lwa-gryfa oraz 
węża-gryfa. Pierwszą z tych postaci charakteryzował tułów, głowa i przednie nogi lwa 
oraz tylne nogi i ogon ‒ ptaka, natomiast drugą ‒ korpus i przednie łapy lwa, tylne 
ptaka oraz głowa węża. Wizerunki tych dwóch hybryd wpłynęły na sztukę Hetytów, 
Asyryjczyków oraz Persów. Wreszcie za pośrednictwem Iranu miały dotrzeć do Scy-
tów i na tereny Syberii33.

W kulturze minojskiej i mykeńskiej znany był jedynie gryf o głowie orła, przed-
stawiany najczęściej z grzebieniem i poskręcanymi włosami, zapożyczony najprawdo-
podobniej od Hetytów. Szczególnie ciekawym znaleziskiem z późnej kultury mykeń-
skiej jest lusterko z około XII w. p.n.e., prawdopodobnie pochodzenia fenickiego, 
znalezione w Enkomi na Cyprze. Stanowi ono pierwszy przykład motywu grypoma-
chii w sztuce, chociaż przedstawiona na nim postać wojownika walczącego z gryfem 
nie przypomina Arimaspa, ale przedstawiciela Szardów, należących do tak zwanych 
Ludów Morza. Scena prawdopodobnie była wzorowana na wcześniejszych, babiloń-
skich przedstawieniach pojedynku wojownika z lwem-gryfem. W archaicznej sztu-
ce greckiej, podobnie jak minojskiej i mykeńskiej, znany jest wyłącznie gryf o gło-
wie orła, z zakrzywionym (i z reguły szeroko otwartym) dziobem, długimi uszami, 
pionowym guzem ponad oczami, puklami kręconych włosów oraz zakrzywionymi 
skrzydłami. W sztuce Grecji klasycznej większość z tych elementów znika, pozostają 
jedynie charakterystycznie wydłużone uszy, przejęte najprawdopodobniej z mezopo-
tamskich przedstawień demonów34. W tym okresie szczególnie chętnie ukazywane są 
na wazach sceny grypomachii. Co zaskakujące, w tych przedstawieniach Arimaspowie 
nigdy nie są ukazywani jako jednoocy, ale jako zwykli mężczyźni, odziani w oriental-
ne, bogato zdobione stroje, sugerujące ich odmienność od świata Greków35.

Zarówno wizerunek gryfa, jak i motyw jego walki z człowiekiem, był zatem znany 
w świecie greckim na długo przed Aristeaszem – ani nie został wykreowany przez 
samego poetę, ani też nie trafił do świata greckiego za pośrednictwem Scytów, ponie-
waż znacznie wcześniejsze są wpływy bliskowschodnie. Semickiego pochodzenia jest 
także najprawdopodobniej sam termin „gryf”, którego rdzeń grp- zapewne pocho-
dzi od rdzenia krb wyrazu „cherub”36. Bolton zasugerował wprawdzie, że to właśnie  

33 Por. H. Prinz, K. Ziegler, Gryps [w:] Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, 
tom 7, Stuttgart 1912, ss. 1902 i nn.; J. D. P. Bolton, op. cit., s. 86; E. D. Philips, op. cit., s. 172.

34 Por. J. D. P. Bolton, op. cit., s. 87 i nn.
35 Por. K. McDonald, The grypomachy in fourth-century Attic vase-painting, McMaster University, 1987 

[praca magisterska].
36 Według innej teorii, wyraz γρύψ należałoby wywieść od przymiotnika γρυπός („zakrzywiony”, 

„o  haczykowatym nosie”) pochodzenia indoeuropejskiego – por. staro-górno-niemiecki wyraz 
krump (J. P. Brown, Israel and Hellas, Berlin-Nowy Jork 1995, s. 85).
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Aristeasz wprowadził do greki termin gryps, zaczerpnięty z języka Issedonów, wydaje 
się to jednak mało prawdopodobne. Zdaniem Boltona poeta mógł połączyć imię 
stwora z  azjatyckich legend z  wyglądem istot już sobie znanych, czego dowodem 
jest to, że w greckich tekstach często opisywany jest ze szczegółami wygląd gryfa, 
co świadczyłoby o nieznajomości tej hybrydy przez przeciętnego greckiego czytelni-
ka37. Nie dysponujemy jednak żadnymi dowodami na to, by w języku ludów pro-
tosarmackich istniało słowo zbliżone dźwiękiem do gryps, które oznaczałoby pewien 
rodzaj zwierzęcia lub monstrum. Po drugie, wątpliwe jest, aby Grecy znali motyw 
orło-lwa, a nie posiadali żadnego osobnego wyrazu na jego określenie.

Nie mamy zresztą pewności, czy Aristeasz był pierwszym, który opisał gryfa w li-
teraturze – bardziej prawdopodobne wydaje się to, że tę postać spopularyzował38. 
Pierwszym zachowanym dziełem, w którym pojawiają się gryfy, jest tragedia Prome-
teusz skowany Ajschylosa, w którym tytułowy bohater ostrzega Io przed zbliżaniem 
się do “ostrodziobych niemych psów Zeusa, gryfów” oraz “armii jednookich jeźdź-
ców Arimaspów, którzy mieszkają w pobliżu płynącej złotem rzeki Plutona”39. Opis 
istoty podobnej do gryfa pojawia się także we wcześniejszym fragmencie Prometeusza 
skowanego40. W rozmowie z Prometeuszem Okeanos opisuje swojego wierzchowca, 
którym jest „czworonożny drapieżny ptak” (τετρασκελὴς οἰωνός), który z łatwością 
przemierza przestworza dzięki swoim skrzydłom i który z radością powróci do domu, 
by uklęknąć i odpocząć41. Istota ta pojawia się już wcześniej, podczas wprowadzenia 
postaci Okeanosa, ale jest opisana jedynie jako drapieżny ptak, na którego skrzydłach 
podróżuje ów bóg, nie używając wędzidła42. Zastanawiające jest, że w tym fragmencie 
nie pojawia się termin „gryf”. Być może w czasach Ajschylosa rozróżniano jeszcze 
gryfa jako postać strażnika z dalekiej północy, walczącego z Arimaspami, od gryfa 
wierzchowca bogów (lub ciągnącego ich rydwan). U późniejszych autorów obie te 
postaci konsekwentnie określane są jako gryfy. Wyraźnie widać natomiast podział 
źródeł na te, które opisują owe hybrydy jako zamieszkujące północ oraz te, które 
uznają indyjski rodowód gryfów. O pierwszych, a więc wzorowanych na Arimaspei, 
piszą oprócz Herodota między innymi Pliniusz Starszy43, Gajusz Juliusz Solinus44 

37 J. D. P. Bolton, op. cit., s. 85.
38 Tradycyjnie przyjmuje się, iż pierwszeństwo należy do Hezjoda, ze względu na komentarz medycejskiego 

scholiasty do fragmentu Prometeusza skowanego (830): „Hezjod był pierwszym, który opisał gryfy”. Nie 
dysponujemy jednak żadnym starożytnym potwierdzeniem tego przypuszczenia (por. ibidem, s. 73).

39 Aeschylus, Prometheus Bound, trans. H. W. Smyth, Cambridge, MA, 1926, 803‒806.
40 Por. D. Miszczyński, Jednorożce, mantykory i gryfy w źródłach greckich i rzymskich [w:] Przerażające 

czy osobliwe? Hybrydy, chimery i monstra w kulturach świata, red. M. Błaszkowska et al., Kraków 
2013, ss. 12 i nn.

41 Por. Aeschylus, op. cit., 396–398.
42 Por. Aeschylus, op. cit., 288–289.
43 Por. Pliny the Elder, op. cit., 7.2; 10.70.
44 Por. Gaius Iulius Solinus, De mirabilibus mundi, 1895 [on-line:] http://www.thelatinlibrary.com/

solinus.html [15.04.2014], 15.22.
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oraz Pauzaniasz45. Gryfy indyjskie opisywali natomiast przede wszystkim Ktezjasz 
z Knidos46 oraz Megastenes47.

Co ciekawe, opisując motyw grypomachii, Pliniusz zaznacza: „Pisało o tym wielu 
autorów, wśród których najbarwniej Herodot oraz Aristeasz z Prokonnezu”48. Traktuje 
on zatem Herodota i Aristeasza jako niemal równorzędne źródła opowieści o walce 
Arimaspów z gryfami. Wydaje się to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że opis u Hero-
dota jest szczątkowy, natomiast Arimaspea, skoro składała się z trzech ksiąg, musiała 
tych informacji zawierać bez porównania więcej. Jako że inne źródła tekstowe na te-
mat grypomachii są równie ubogie w szczegóły i schematyczne, Bolton wysunął wnio-
sek, że Arimaspea nie znajdowała się już w katalogu Biblioteki Aleksandryjskiej i naj-
prawdopodobniej zaginęła jeszcze w starożytności (fragment z Tzetzesa byłby zatem 
jedynie pośrednim cytatem)49. Być może stanowi to wyjaśnienie zagadki związanej 
z podziałem starożytnych autorów na tych, którzy postrzegają gryfy jako istoty zwią-
zane z północą oraz tych, którzy za ich rodzimą krainę uważają Indie. Autorzy preferu-
jący indyjskie pochodzenie gryfa prawdopodobnie nigdy nie zetknęli się z Arimaspeą.

Konkludując tę krótką charakterystykę Arimaspów i  gryfów w  kulturze grec-
kiej, można stwierdzić, że istnieją solidne podstawy, by uznać tych pierwszych za 
lud wzorowany bądź na rzeczywistym plemieniu (chociaż opisywanym w zupełnie 
fantastyczny sposób przez sąsiadów) bądź na wierzeniach jednej z azjatyckich kultur. 
Zgodnie z  tą teorią, Aristeasz mógł odbyć rzeczywistą podróż na północ i  zebrać 
tamtejsze legendy, podobnie jak po nim Herodot. Równie prawdopodobna jest jed-
nak teoria Herodota, wedle której opowieści o Arimaspach stopniowo przenikały na 
grunt grecki pod wpływem kontaktów ze Scytami. W podobny sposób mogły do 
Hellady trafić opowieści o gryfach, które były wprawdzie znane w Grecji na długo 
wcześniej w postaci wizerunków, ale pod wpływem kontaktów ze Scytami nabrały 
kształtu realnie istniejących zwierząt, zamieszkujących niezbadane tereny Północy. 

Z drugiej strony postaci jednookich Arimaspów i potwornych strażników – gry-
fów – przywodzą na myśl także wizje szamanów, którzy w transie niejednokrotnie 
udają się do krain leżących na krańcach świata lub znajdujących się pomiędzy świa-
tem żywych i umarłych. Opisywana przez Ajschylosa rzeka Plutona, obfitująca w zło-
to, może być zatem traktowana jako granica takiej mitycznej krainy. Wówczas gryfy 
byłyby nie tyle strażnikami samego złota, co raczej owej ziemi.

Jak zatem należałoby zinterpretować życiorys Aristeasza? Sama postać wyraźnie 
przejawia szamański charakter i należy do tej samej kategorii, co inni greccy czarow-
nicy i cudotwórcy w rodzaju Abarisa czy Epimenidesa z Knossos. Mimo iż Herodot 

45 Por. Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1973, 1.24.6, 8.2.7.
46 Cytowany u  Focjusza (Biblioteka, tłum. O. Jurewicz, Wrocław 2006, 72.46b) oraz Klaudiusza 

Eliana (O właściwościach zwierząt, tłum. A. M. Komornicka, Warszawa 2005, 4.27).
47 Cytowany Flawiusza Arriana (Indica, trans. E. Iliff Robson, 1933 [on-line:] http://www.fordham.

edu/halsall/ancient/arrian-bookVIII-India.asp [01.05.2014], 15.1).
48 Pliny the Elder, op. cit., 7.2, tłum. własne ‒ K. K.
49 Por. J. D. P. Bolton, op. cit., ss. 25 i nn. 
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w swoim opisie zdarzeń, które nastąpiły wkrótce po „śmierci” Aristeasza w warsztacie 
folusznika, nie wspomina o  transie, informacje zawarte u  Maksymosa z  Tyru czy 
w Księdze Suda wydają się jasno dowodzić, że według tradycji greckiej podróż poety 
miała szamański charakter. Warto zauważyć, że Herodot w  swoich Dziejach rzad-
ko odnosi się do greckiej koncepcji duszy, metempsychozy czy transu – z opowieści 
o poecie mógł zatem wybrać te wątki, które wydały mu się szczególnie ciekawe, ale 
bez zgłębiania się w filozofię Aristeasza, którego to błędu nie powtórzył Maksymos.

Na postawie Maksymosa można by wnioskować, że Aristeasz był filozofem, który 
już za życia zadbał o  swoją legendę. Bardzo możliwe jednak, że na życiorys poety 
z  Prokonnezu znacznie później nałożyła się ‒ pochodząca spoza Grecji ‒ legenda 
o sławnym szamanie i jego transowej wyprawie. Niezachowanie się Arimaspei utrud-
nia śledzenie poszczególnych wątków związanych z tą postacią. Mimo argumentów 
Boltona historia o Greku, który odbył rzeczywistą podróż na Północ wydaje się naj-
mniej prawdopodobna. Jego poemat znacznie łatwiej mógł powstać na podstawie 
legend przenikających do świata greckiego za pośrednictwem innych kultur, przede 
wszystkim Scytów. Gdyby Aristeasz był podróżnikiem, zapewne zawarłby w swoim 
dziele informacje cenne dla późniejszych autorów ‒ nie wykluczając samego Herodo-
ta, który chętnie by się do nich odniósł.

Transowy charakter podróży samego Aristeasza nie wyjaśnia jednak wszystkich 
wątpliwości związanych z gryfami i Arimaspami. Istoty te przypominają postaci spo-
tykane przez szamanów w ich wizjach i być może był to główny powód skojarzenia 
Arimaspei i jej autora z legendarną postacią szamana, co umożliwiło połączenie obu 
życiorysów. Z drugiej jednak strony wątek grypomachii oraz same postaci Arima-
spów wykazują spore podobieństwo do istot spotykanych w folklorze różnych kultur 
pozagreckich i wraz z gryfami sięgają znacznie dalej w przeszłość niż życiorys Ariste-
asza czy pierwsze kontakty Greków ze Scytami. Geneza postaci gryfów i Arimaspów 
wciąż pozostaje zatem zagadką, podobnie jak enigmatyczny był i jest życiorys jednej 
z najciekawszych postaci w tradycji greckiej – Aristeasza z Prokonnezu.
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Summary

Shaman trance or real journey?  
Griffins and Arimaspeans in the vision of Aristeas of Prokonnesus

The topic of this article is the life and work of Aristeas of Prokonnesus, an enigmatic 
figure from the archaic Greek tradition. The text focuses on the discussion about 
shamanistic abilities of Aristeas, especially the question if he went on his journey to 
the North while being in a trance. The author also analyzes the figures of griffins and 
Arimaspeans as the main characters of a poem called Arimaspea, that was believed to 
have been written by Aristeas after his mysterious journey.
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