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Starożytne wilkołactwo

Opowieści o potworach żerujących na naszych lękach od dawna cieszą się nie-
słabnącą popularnością. Bezpieczni w swoich domach, nierzadko pragniemy za-
znać odrobiny emocji i stymulujemy się bodźcami mogącymi odwołać się do 
zakorzenionego głęboko w nas pierwotnego strachu. Legendy te długo krąży-
ły, przekazywane z ust do ust, i z powodu swej atrakcyjności zakorzeniły się 
w kulturze, przechodząc jednocześnie metamorfozę. Jednym z takich podań jest 
legenda o wilkołactwie, inaczej zwanym likantropią.

Likantropia to wiara w możliwość przemiany istoty ludzkiej w wilka lub inne 
zwierzę drapieżne, a także zbudowany wokół tejże wiary system mitów, obrzę-
dów i rytów magicznych (Słupecki 1994: 5). Alfonso di Nola pisał:

[…] likantropia jest historycznym sposobem, przy pomocy którego zachodnie, szczegól-
nie śródziemnomorskie, oraz bliskowschodnie kultury wyobrażały sobie na podstawie 
własnych doświadczeń historycznych i środowiskowych zjawisko przemiany stanu ludz-
kiego w coś innego, prawie zawsze napawającego strachem i niepokojącego (zob. wstęp 
[w:] Petoia 2004: 15).

Na innych kontynentach rolę wilka przejmują bardziej orientalne zwierzęta, 
takie jak: lew, hiena, lampart, tygrys, krokodyl w Afryce i na wschodzie; lis, 
niedźwiedź, byk w Europie, a gdzieniegdzie nawet rekin. Słowo użyte na okre-
ślenie wilka jest wspólne dla wszystkich ludów indoeuropejskich i wywodzone 
od praindoeuropejskiego słowa ulquos, co istotne – służącego również do na-
zwania grabieży i rozszarpywania, drapieżnika, łupieżcy (Słupecki 1994: 180), 
wroga. Istotę taką jak wilkołak starożytni Grecy określali mianem lykánthro-
pos, co jest złożeniem dwóch słów oznaczających: wilka – lýkos, i człowieka – 
ánthropos, od niego pochodzi obecna nazwa zarówno choroby psychicznej, jak 
i całego zjawiska likantropii. W języku łacińskim nie było dokładnego terminu 
określającego wilkołaka, używano słowa versipelles: spotykamy je na przykład 
u Petroniusza i Pliniusza. Nie brak też było omówień takich jak: „stał się wil-
kiem”, „przemienia się w wilka” itp. Słowo versipelles było również znanym 
i często używanym wyzwiskiem.
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Ludzie bardzo negatywnie nacechowali wizerunek omawianego tu drapieżni-
ka. Już w dawnych kulturach myśliwskich wilk był rywalem człowieka, współ-
zawodniczył z łowcami plemiennymi. Polował na te same zwierzęta i na tych sa-
mych obszarach. Po wprowadzeniu kultury hodowlano-rolniczej wilk ponownie 
ukazuje się jako wróg. Hodowane przez człowieka zwierzęta to łatwy łup, stąd 
też wzięła się konotacja wilka z rabusiem i łupieżcą. Jak podaje Plutarch (Solon, 
23), Ateńczycy od dawna mieli problemy z wilkami i wyznaczali nawet za nie 
nagrody pieniężne. Człowiek wyolbrzymiał i przedstawiał z przesadą cechy tego 
zwierzęcia, zostało ono wręcz zdemonizowane (Margul 1996: 62–66). Skoja-
rzono je z wojną (występuje w towarzystwie Aresa i Marsa), śmiercią (związki 
z Hadesem i innymi bogami chtonicznymi), inicjacjami wojowniczymi (zaratu-
strianizm), z dzikością i ciemnością (Słupecki 1994: 28 i n.; Ragache 1992: 42; 
Eliade 2002: 17 i n.; Kempiński 2001: 461–462, hasło „wilk”).

Do najważniejszych źródeł, z których możemy wywodzić wilkołactwo, należą 
wierzenia religijne zwane szamanizmem, tajne związki młodych wojowników 
oraz choroba psychiczna nazywana potocznie likantropią kliniczną. Oprócz nich 
istnieją źródła będące przyczynkiem dla rozwoju wilkołactwa, takie jak: tote-
mizm, halucynacje lub symbol postaci obcego.

Najdawniejsze podania o wilkołakach w basenie Morza Śródziemnego to mity 
z terenów arkadyjskich. Do tak zwanego „kręgu arkadyjskiego” zaliczyć można 
legendy na temat króla Likaona, arkadyjskiego boksera i zwycięzcy olimpijskie-
go Damarchosa, oraz informacje o rodzie Anthosa. Najczęściej podania te zwią-
zane są z górą Likajon, znajdującą się na granicy z Messenią, oraz z istniejącym 
na niej ołtarzem Zeusa Likaona.

Arkadia była krainą stojącą na uboczu przemian społecznych i kulturowych, 
jakie zachodziły w pozostałych regionach Grecji w czasie epoki hellenistycz-
nej. Kraina ta, odosobniona od świata greckiego, trzymała się swych własnych 
tradycji i rytuałów, stanowiąc ostoję dla wierzeń, które gdzie indziej uważane 
były za przestarzałe lub archaiczne. Niektóre grupy o dość wysokim stopniu 
rozwoju społecznego i kulturowego mogą w obronie własnej odrębności kultu-
rowej przed obcymi wpływami tudzież przed społecznościami niżej rozwinięty-
mi przyznać im cechy prymitywne, zwierzęce i magiczne (zob. A. di Nola [w:] 
Petoia 2004: 14). W podobny sposób działo się to u Greków, Rzymian, Skandy-
nawów, Chińczyków czy Japończyków. Ci, którzy wybierali nowy styl życia, 
zaczęli przedstawiać utrzymujących się ze zbieractwa i myślistwa jako dzikich 
i prymitywnych (Sieradzan 2005: 125). W pewnych społecznościach taki proces 
może dotknąć mniejsze grupy we wnętrzu społeczności, szczególnie zajmują-
cych się czymś uważanym za tabu (Eliade 2002: 22 i n.). 

Prawdopodobnie najstarszą i najbardziej wierną oryginałowi wersję mitu 
o królu Likaonie zapisał w II w. n.e. Pauzaniasz w swym dziele Wędrówka po 
Helladzie (VIII 2, 3). Ojciec Likaona Pelazyos, będący pierwszym spośród ludu, 
nauczył Arkadyjczyków budowania domów, wskazał jadalne rośliny, był moc-
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no związany ze sferą natury. Likajon założyć miał miasto Likozurę i ustano-
wić igrzyska o nazwie Likaja. Nadał również Zeusowi przydomek Likajos, czyli 
wilczy. Likaon złożył na ołtarzu ludzkie niemowlę, a następnie pokropił ołtarz 
krwią dziecka. Karą za to była przemiana w wilka zaraz po złożeniu tej ofiary.

Pauzaniasz wierzy bez zastrzeżeń w prawdziwość przytoczonego przez siebie 
mitu, argumentując to dawnością podania oraz ogólną wiarą, że bogowie mogą 
przemieniać za karę istoty ludzkie w zwierzęta. Nieco dalej, będąc już nastawio-
nym sceptycznie, podaje, że od czasów Likaona w czasie ceremonii religijnych 
na cześć Zeusa Likajosa ktoś z uczestników porzucał ludzką postać i przeista-
czał się w wilka (VIII 2, 6). Jeśli w czasie spędzonym w wilczej postaci nie 
spożył ludzkiego mięsa, po dziesięciu latach powracał do ludzkich kształtów.

Inaczej przedstawia mit ten Owidiusz w Metamorfozach (I 216–238). Gdy 
Zeus przybył do Arkadii, lud oddał mu cześć boską, lecz Likaon wykpił ich 
łatwowierność i chciał sprawdzić, czy to naprawdę król bogów. Postanowił za-
kraść się do niego w nocy i go zabić, wcześniej jednak podał Zeusowi własno-
ręcznie zabitego, ugotowanego i upieczonego zakładnika z ludu Molossów. Za 
ten bezbożny czyn Zeus spalił jego dom, a jego samego zamienił w wilka, uze-
wnętrzniając tym samym jego cechy: złość, srogość, okrucieństwo, żądzę krwi. 
Są to cechy szczególne w późniejszych czasach przypisywane wilkołakom.

Apollodoros w Bibliotece (III 8, 1–6) przedstawia sprawę Likaona w jesz-
cze innym kontekście. Przypisuje królowi Arkadii liczne romanse, z których 
miał pięćdziesięciu niegodziwych, występnych i zuchwałych synów. Gdy w celu 
wypróbowania króla i jego synów przybył Zeus w przebraniu robotnika, bracia 
uknuli spisek. Za radą najstarszego – Mainalosa, zabili niewinne dziecko, a jego 
wnętrzności wymieszali z mięsiwem ofiarnym i podali bogu. Nie mogąc znieść 
takiego bluźnierstwa, Zeus zabił błyskawicami Likaona i jego synów. Oszczę-
dził jedynie najmłodszego Nyktimosa, który objął władzę po zmarłym ojcu.

Gajusz Juliusz Hyginius, gramatyk i mitograf, podobnie jak Owidiusz odnosi 
przemianę w wilka do Likaona, natomiast jego synowie mieli zostać zgładzeni 
gromami. Prawdopodobnie chciał pogodzić przekaz Apollodora z mitami wilko-
łackimi o Likaonidach.

W Aleksandrze Likofrona z Chalkis (w. 480–483) Zeus przemienia w wilka 
nie Likaona, ale Nyktimosa. U Mikołaja z Damaszku winnymi obrazy boga 
byli synowie króla, Hyginius zaś, przyjaciel Owidiusza, pisze na ten temat jesz-
cze w inny sposób: po tym jak Zeus uwiódł Kallisto, jej bracia chcieli spraw-
dzić, czy naprawdę jest on bogiem. Zmieszali więc ludzkie ciało ze zwykłym 
jadłem1 i tak podali mu je do stołu. Ten przejrzał podstęp i w gniewie spa-
lił występnych synów Likaona piorunami, natomiast króla Arkadii przemienił 
w wilka. Do historii przedstawionej przez Pauzaniasza nawiązuje również Pla-
ton (Państwo VIII 565D–566).

1  Inne przykłady podania ludzkiego mięsa zob. np. Herodot I 73. Kanibalizm uważany był 
w starożytności za tabu, zob. Burriss 1931: 19, 27, 33.
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Kolejne podanie związane z górą Likajon oraz ze świątynią Zeusa Likajosa to 
legenda o Parrazyjczyku2 Demajnecie lub Damarchosie, zwycięzcy olimpijskim, 
pięściarzu. Pauzaniasz, który poświęcił opisowi posągów zwycięzców olimpij-
skich sporą ilość miejsca, opisał również posąg tego właśnie pięściarza i opo-
wiadaną o nim legendę (VI 8, 2). Pisze on: „[…] uległ przemianie z człowieka 
w wilka podczas uroczystości składania ofiar Zeusowi Likajosowi oraz w dzie-
siątym roku znowu stał się człowiekiem”.

O pięściarzu tym wspomina, powołując się na Skopasa, również Pliniusz 
Starszy w Historii naturalnej (VIII 82), tyle że imię jego w tej wersji brzmi 
Demajnata:

podczas ofiary, jaką Arkadyjczycy składali Jowiszowi Likajskiemu, wtedy jeszcze z lu-
dzi, ten skosztował wnętrzności zabitego chłopca i zmienił się w wilka, a po dziesięciu 
latach odzyskał swą dawną postać, wziął się do ćwiczeń zapaśniczych, mianowicie walki 
na pięści, i powrócił z Olimpii jako zwycięzca.

Przedstawione powyżej mity odnoszą się najczęściej do góry Likajon, do oł-
tarza, obrzędów czy ofiary na cześć Zeusa Likajosa. Ukazane w nich przemia-
ny były karą za świętokradztwo (najprawdopodobniej ludożerstwo), w co wie-
rzy nawet Pauzaniasz. Reszta autorów nastawiona jest jednak znacznie bardziej 
sceptycznie. O istnieniu świętego kręgu Zeusa Likajosa wiemy od Pauzania-
sza (VIII 38, 6–7), który wspomina o odprawianych tam tajemnych obrzędach. 
Pozostałości tego kręgu zostały odkryte podczas badań archeologicznych już 
w latach 1902–1903. Przywoływane w tekście tajne obrzędy były zapewne jakąś 
formą ofiar z ludzi3, może nawet kapłani w swych rytuałach stosowali sakralną 
antropofagię, co tłumaczyłoby wzmianki o ludożerstwie w arkadyjskich mitach.

W trakcie badań archeologicznych odkryto dwie statuetki przedstawiające 
prawdopodobnie Zeusa Likajosa oraz bóstwo Dis Pater. Obie bardzo podobne do 
siebie i mogące w istocie prezentować tego samego boga. Postać Zeusa jest naga, 
ubrana jedynie w wilczą skórę z wilczą paszczą zarzuconą na głowę. Druga po-
stać pod wilczą skórą nosi krótkie płócienne ubranie. Kapłani Zeusa Likajosa, 
ubierając się w wilcze skóry i stosując sakralny kanibalizm, mogli utożsamiać 
się z Zeusem-wilkiem.

Kolejnym znanym mitem związanym z kręgiem arkadyjskim są dzieje rodu 
Antosa, przedstawione w Historii naturalnej Pliniusza (VIII 80–82), który wy-
korzystuje wcześniejszy przekaz bliżej nam nieznanego autora greckiego Euan-
tesa. Pliniusz już na początku zaznacza, że nie wierzy w bajki o wilkołakach, 
i zastanawia się, dlaczego wiara w historie o przemianie w wilka jest tak mocno 
zakorzeniona w ludzkich wierzeniach i w ludzkim świecie. Historia przywoły-
wana przez rzymskiego pisarza jest następująca: Ktoś z rodu Antosa, z jakiejś 

2  Parrazja jest regionem, w którym znajduje się góra Likajon.
3  Co sugeruje np. Platon, Państwo VIII 565D; Porfiriusz, O wstrzemięźliwości II 27, zob. 

też Słupecki 1994: 13.
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losowo wyznaczonej rodziny, bywał wybierany po to, by zostać zaprowadzonym 
nad pewne jezioro w owej okolicy; tu zawieszał szaty na dębie, przepływał na 
drugą stronę i odchodził na odludzie, a tam zmieniał się w wilka i przez dziewięć 
lat żył w towarzystwie tych zwierząt. Jeżeli w tym czasie potrafił wstrzymać się 
od zetknięcia z ludźmi, powracał nad to samo jezioro i po przepłynięciu go od-
zyskiwał dawną postać, z tym że wyglądał o dziewięć lat starzej niż poprzednio.

Opowieść tę przytacza również święty Augustyn z Hippony w dziele O Pań-
stwie Bożym (VIII 17–18), powołując się wszak na przekaz Terencjusza Warrona. 
Wynikają z tego pewne różnice w szczegółach opowieści. Augustyn przypisuje 
na przykład możliwość przemiany wszystkim Arkadyjczykom, nie wspomina 
też o zawieszeniu szat na drzewie. Dodaje również, że są to rzeczy fałszywe 
albo tak niezwykłe, że słusznie nie zasługują na wiarę, jednak diabły i demo-
ny nie są w stanie wywołać prawdziwej przemiany postaci, ale mogą zmienić 
zmysły i omamić umysł człowieka4. Warto również dodać, że rozważania na ten 
temat w Państwie Bożym kończą się następującym stwierdzeniem:

przydomek Liceus nadano w Arkadii Panowi i Jowiszowi nie z innej przyczyny, jak z po-
wodu przemieniania ludzi w wilki, co przypisywano wyłącznie mocy boskiej. Wilk bo-
wiem nazywa się po grecku likos.

Podsumowując powyższe podania: Arkadyjczyk lub ktoś z rodu Antosa, wy-
brany losowo, przybywał nad jezioro, gdzie rozbierał się do naga, a ubranie wie-
szał na gałęzi dębu. Przepływał na drugą stronę jeziora i odchodził w dzicz. Tam 
przybierał postać wilka. Jeśli w czasie, gdy był zwierzęciem, powstrzymał się 
od ludożerstwa, to po okresie dziewięciu / dziesięciu lat musiał przybyć nad to 
samo jezioro, przepłynąć je w odwrotnym kierunku i przybrać ponownie postać 
ludzką. Z zastrzeżeniem, że wyglądać będzie na dziewięć / dziesięć lat starszego.

Widać więc, że przemiana miała dotyczyć wybranego rodu lub ludu, rodu 
przeklętego przez bogów lub ludu uważanego przez resztę społeczeństwa za 
prymitywny i bliższy wzorcom zwierzęcym. Kandydat do metamorfozy wska-
zywany był przez Los. Był więc reprezentantem całego ludu wskazanym przez 
absolut.

Zdejmując szaty, wybraniec symbolicznie opuszcza cywilizację, świat ludzki, 
bo to między innymi ubranie odróżnia nas od zwierząt. Nagość ta ma dużą wagę 
rytualną. Szamani przywdziewają swe magiczne szaty na nagie ciało (Eliade 
2001: 154); wielu średniowiecznych wilkołaków musiało rozebrać się do naga, 
aby dokonać przemiany5; luperkowie biegali okryci jedynie skórą; u Apulejusza 

4  Jest to jedna ze stron reprezentowanych w dyskusji trwającej już od średniowiecza. 
Demonolodzy i uczeni w Piśmie podzielili się na dwa stanowiska; jedni twierdzili, że 
likantropia to tylko omamy zsyłane przez diabła poprzez zaćmienie umysłu i o żadnej 
prawdziwej metamorfozie nie może być mowy, gdyż moc taką ma jedynie Bóg, drudzy 
zaś stwierdzali, że diabeł zdolny jest do wywołania takiej transformacji.

5  Zob. średniowieczne przykłady wilkołactwa: Słupecki 1994: 126–135, Petoia 2001: 113–
–239.
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magiczna maść umożliwiająca transformację w zwierzę działała, gdy nasmaro-
wało się nią całe ciało.

Szaty wieszane są na dębie, drzewo jest tutaj swoistą osią świata. Stanowi 
łącznik i drogę, łączy ze sobą wszystkie światy, piekła i niebiosa. Jest mistycz-
nymi wrotami i przejściem (Eliade 2001: 134–136; Deren 2000: 114; Słupecki 
1994: 216). Taką symbolikę drzewa odnajdujemy w wielu kulturach. Był to dąb, 
drzewo poświęcone Zeusowi (oraz bóstwom gromowładnym w kulturze Indo-
europejskiej) (Słupecki 1984: 41)6. Arkadyjczycy uważali się za „dzieci dębu”, 
szczególne znaczenie miał on dla Likaonidów, których Likofron nazywa wilczo-
kształtnymi potomkami dębu – ̀eggnon dryó s likainomórfon (Likofron, w. 480–
481, za: Słupecki 1994: 21).

Jezioro również jest symbolicznym przejściem. Wstępując do jeziora, człowiek 
zanurzał się w strefę chtoniczną. Mając związek ze światem podziemnym, jezio-
ro pomagało w symbolicznej śmierci, a jednocześnie stanowiło łono potrzebne do 
powtórnych narodzin. Trzeba było umrzeć dla świata ludzi i po wyjściu na drugi 
brzeg narodzić się ponownie dla nowego. Symboliczna śmierć to standardowy 
element rytuałów inicjacyjnych (Eliade 2001: 74–76; Eliade 1997: 30–31).

Warunkiem powrotu do ludzkiej postaci było powstrzymanie się od ludożer-
stwa. Kanibalizm odgrywał znaczącą rolę w legendach arkadyjskich. Antropo-
fagia od początku towarzyszyła wilkołakom, od Arkadyjczyków, przez średnio-
wiecze, po czasy skandynawskich berserkerów7. Tak jak inni dzicy wojownicy, 
wielu wilkołaków było kanibalami. Niekiedy ludożerstwo bywa zastąpione pi-
ciem krwi, jak u Scytów8 (picie krwi uważane było za tabu również w Rzymie; 
zob. Burriss 1931: 17–22). W wielu związkach plemiennych na całym świecie 
uciekano się do kanibalizmu w czasie inicjacji; w przypadku wojowników dzia-
łania takie miały na celu wprowadzenie w amok, wywołanie tłumionych in-
stynktów poprzez silny wstrząs psychiczny. Kanibalizm był wykorzystywany 
jako niezbędny element w czasie przejścia od cywilizacji do dzikości. Odpowia-
dał stanowi rzeczy z czasu poprzedzającego powstanie kultury ludzkiej, symbo-
lizował czas Kronosa, złoty wiek natury. Czasy późniejszego Greka to era kul-
tury i praw nadanych przez Zeusa. Hezjod (w. 276–278) po przeciwnej stronie 
postawił cywilizację i kanibalizm (Vidal-Naquet 2003: 40). Złoty wiek Kronosa 
był wiekiem zwierzęcości, a sam Kronos przedstawiony został przez Hezjoda 
jako ludożerca zjadający własne dzieci (w. 459 i n.). Zeus musiał czuć szczególną 
odrazę do kanibalizmu jako wiążącego się z jego ojcem Kronosem. Kapłanów 
Jowisza obowiązywał zakaz kontaktowania się z fermentującym ciastem i suro-
wym mięsem (Kempiński 2001: 483–485, hasło „żywność”). Bogowie ewoluo-
wali od kanibalizmu do pokarmów roślinnych i abstrakcyjnych. Pociąg do ludo-

6  Zob. też: Kempiński 2001: 117–118, hasła: „drzewo kosmiczne”, „drzewo życia”; 101–
–102: „dąb”; 320: „Odin”; 465–466: „władca”; 477: „Zeus”.

7  Hati Mangram w Eddzie prozaicznej jest kanibalem.
8  Krew pije również Sinfljotli w Eddzie; zob. też Słupecki 1994: 237.
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żerstwa wykazywali głównie nie-ludzie, tacy jak: wilkołaki, centaury, cyklopi, 
olbrzymi (Grimal 2008: 363, hasło „złoty wiek”; Kempiński 2001: 483–485, ha-
sło „żywność”). W Odysei Homera (IX 255–260, 303–310) Cyklopi żywili się 
mlekiem i serem, ale jednocześnie byli kanibalami.

Wróćmy do historii rodu Antosa. W wypadku powstrzymania się od antropofa-
gii wybrana osoba mogła po okresie dziewięciu / dziesięciu lat powrócić na łono 
społeczności ludzkiej. Aby to zrobić, trzeba było powtórzyć początkowy rytuał 
w odwrotną stronę, zabić zwierzę i pozwolić na zmartwychwstanie człowieka.

Można dopatrzyć się w tej opowieści cech charakterystycznych dla rytuału 
przejścia lub rytuału inicjacyjnego (Słupecki 1994: 215–217).

Jak widać, przekazy o wilkołactwie pochodzące z kręgu arkadyjskiego zacho-
wały się w czterech podstawowych wersjach: ogólnej – mówiącej, że każdy kto 
skosztuje ofiary z człowieka, przemieni się w wilka; w formie opowieści o ro-
dzie Antosa; w micie o królu Likaonie i jego rodzinie; oraz w historii o bokserze 
Damarchosie. Ich struktura prezentuje się według następującego schematu:

złamanie tabu → interwencja bóstwa → metamorfoza → zakończenie (Słupecki 1994: 21). 

Ważne jest, że opowieści te i schemat zachowań w nich zamieszczonych od-
cisną swe piętno na późniejszych podaniach dotyczących wilkołaków.

Likantropię wiązano w Grecji i Rzymie również z magią. Czarodziej lub jego 
ofiara pod wpływem zaklęcia zmieniali postać. Motyw ten w pełni rozwinął się 
dopiero w średniowieczu, lecz już w starożytności znajdziemy podobne przy-
padki, na przykład: w Odysei, Eneidzie, Metamorfozach, w rzymskich elegiach 
miłosnych oraz w mitach.

Jedną z najpotężniejszych i najwcześniej opisanych czarodziejek jest Kirke. 
Wprawdzie w Odysei Homera (X 433) nie znajdujemy bezpośrednich informacji 
na temat wilkołaków, lecz Kirke jest w stanie przemieniać ludzi w zwierzęta. 
Według poety wokół siedziby czarodziejki miały przebywać różne magiczne za-
czarowane zwierzęta, a wśród nich wilki. Drugi opis Kirke i jej zdolności znaj-
duje się w Eneidzie (VII 15–20). Jak twierdzi Wergiliusz, trzymała ona w swej 
siedzibie lwy, dziki i olbrzymie wilki, a byli to ludzie przemienieni w dzikie 
zwierzęta. Inny epizod związany z tą czarodziejką to opowieść o Pikusie w Me-
tamorfozach Owidiusza (XIV 320 i n.); Kirke przemieniła go w ptaka, a jego 
towarzyszy w dzikie zwierzęta.

Również u Owidiusza (VII 269–272) wśród różnych magicznych składni-
ków potrzebnych do przygotowania wywaru przywracającego młodość Medea 
wymienia wnętrzności wilkołaka. Czarodziejka umieszcza je pośród innych 
elementów pochodzących ze zwierząt chtonicznych, czyli wiąże wilkołaka ze 
światem podziemnym. Z tego fragmentu wynika też, że przemiana mogła być 
dobrowolna i kontrolowana.
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Propercjusz również wiąże wilkołactwo z wiedźmami i nocą (IV 5, w. 5–16). 

Podobnie Wergiliusz (VIII 95–99) w ósmej eklodze łączy wilkołactwo z magią 
i światem podziemnym. 

Dobrze opisana i znana jest także magiczna transformacja Pamfili w Me-
tamorfozach Apulejusza. Odnajdujemy tam schemat, który przejdzie do wielu 
późniejszych tradycji przemian za sprawą magicznej maści. Od średniowiecza 
motyw ten zagościł na dobre w folklorze europejskim, gdzie maść była wiązana 
z jej dostarczycielem – diabłem.

Jak widać, magia, przynajmniej w rzeczywistości literackiej, była mocno 
związana z likantropią. Czarodziej czy czarodziejka mogli przemienić się w wil-
ki bądź za pomocą swych zaklęć skazać innych na taką przemianę. Niestety 
nie posiadamy żadnych papirusów tudzież tabliczek9 magicznych zawierających 
czary pozwalające na zmianę w jakiekolwiek zwierzę. Możliwe, że czary te za-
ginęły w mrokach dziejów lub też nigdy ich nie było, a umiejętność tę przypisała 
magom wyłącznie literatura.

Wiele innych ludów przyjęło do swej kultury i rytuałów elementy pochodzenia 
zwierzęcego – nazwy, zachowania czy też ubiory ze skór zwierząt. Często mi-
tycznym protoplastą takiego ludu był również bóg likomorf, na przykład Mars.

Słynna jest historia plemienia Neurów przekazana przez Herodota (IV 105). 
Jak podaje autor:

Ci Neurowie wydają się czarodziejami. Opowiadają bowiem Scytowie i zamieszkali 
w Scytii Hellenowie, że stale raz do roku każdy z Neurów na kilka dni staje się wilkiem, 
a potem znowu przybiera dawną postać.

Przekaz ten przywołuje też Pomponiusz Mela (Chorografia II 14), jak rów-
nież kompendium Solinusa (XV 2–3). W ich relacjach można jednak zauważyć 
pewne rozbieżności oraz dostrzec echa opowieści o rodzie Antosa. Cykliczny 
charakter opisanej przemiany rzuca się w oczy. Dokonywać się ona miała w ja-
kimś stałym czasie lub na jakiś ustalony okres. W przekazie Pomponiusza Meli 
Neurowie, kiedy zechcą, mogą sami spowodować przemianę. Każdy z trzech 
pisarzy przypisuje tę umiejętność wszystkim Neurom, a nie wyłącznie jednost-
kom wybranym. Periodyczność przemian może wskazywać na ceremonie do-
roczne, w trakcie których uczestnicy bądź kapłani ubierali się w wilcze skóry 
i maski. Mogły to również być inicjacje młodzieńców tudzież inscenizacje po-
wrotu zmarłych10.

Najbardziej znanym mitem dotyczącym wilczego ludu jest historia powsta-
nia Rzymu, czyli opowieść o losach boskich bliźniaków – Romulusa i Remusa, 
synów Marsa i Rei Sylwii. Porzuconych malców znalazła zesłana przez boga 
wojny wilczyca karmiąca swe młode. Kiedy byli już nieco starsi, odnaleźli ich 

9 Tabliczki takie, wykonane z ołowiu, nosiły miano defixiones.
10 Ceremonie te odbywały się zresztą na ogół razem, zob. Eliade 2001: 21.
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ludzie, a wychowania braci podjęli się Faustulus i jego żona Akka Lorentia11. 
Po okresie nauki Romulus i Remus zajęli się rozbojem i napadami. Ostatecznie 
bliźniacy postanowili założyć własne miasto. Ze względu na małą liczbę osad-
ników Romulus otworzył na Kapitolu azyl dla wszystkich wyjętych spod prawa, 
złodziei, wygnańców, morderców, zbiegłych niewolników, wilków wyrzuconych 
poza nawias społeczeństwa. Przybytkowi temu patronowało bóstwo Lucoris. 
Problemem był jednak brak kobiet, podstępem porwano więc kobiety sabińskie.

Jednym z najważniejszych elementów, jakie wpłynęły na powstanie legend 
o wilkołakach, nie tylko w Grecji i w Rzymie, w tym mitu o Romulusie i Remu-
sie, były tajne związki młodych wojowników.

Podporą społeczeństw doby plemiennej byli wojownicy. To oni prowadzili 
wojny, bronili plemienia, zdobywali nowe tereny (Słupecki 1994: 203). Dorasta-
jacy chłopcy pragnący stać się pożytecznymi dla społeczności nierzadko obie-
rali drogę wojownika. Młodzian taki samotnie musiał sprostać wielu próbom, 
przysposobić się do nauki, przetrwać inicjację. Żył w kręgu sobie podobnych, 
oderwany od rodziny i reszty społeczeństwa, w atmosferze ciągłej rywalizacji 
(Słupecki: 1984, 36–37; Eliade 2001: 22 i n.). Po inicjacji jego starania wcale się 
nie kończyły. Starsi wojownicy o wyrobionej, sprawdzonej opinii i umiejętnoś-
ciach zagarniali dla siebie wszystko; młodzieńcy musieli działać na własną rękę, 
często jednak za przyzwoleniem starszyzny (Słupecki 1994: 203–204).

Tacy iuvenes łączyli się w bractwa, gdyż miały one znacznie większe moż-
liwości działania i ekspansji. Organizacje te były oficjalnie przyjmowane przez 
społeczeństwo, co miało zapewnić im stabilność, a jednocześnie skierować nisz-
czącą, gwałtowną energię i pasję młodzieży na zewnątrz. Niemniej wspólnoty 
takie potrzebowały uzasadnienia dla swego bytu i swojej wyjątkowej sytuacji, 
nie tylko natury społecznej, ale i religijnej. Rozpoczynał się proces sakralizacji, 
czyli tworzenia i przyłączania systemu obrzędów i mitów niezbędnych dla funk-
cjonowania związku i zachowania jego ciągłości. Takim zachowaniem wojowni-
cy wyłączali się jednak poza nawias społeczeństwa i świata ludzi. Przyjmowali 
reguły dziczy, zachowywali się niczym zwierzęta. Najlepszym zatem wzorem 
w naszej strefie klimatycznej, z jakim mogli się utożsamić, był oczywiście wilk 
(Słupecki 1994: 205; Słupecki 1984: 37; Eliade 1997: 121; A. di Nola [w:] Petoia 
2001: 12). Tak jak wilki działali w grupach, watahach, żyli z rozboju i grabie-
ży. Dzięki wyzbyciu się cech ludzkich nabywali zdolności niezwykle przydatne 
w czasie wojny, potrafiąc nawet wpaść w trans i szał bojowy. Efekt taki uzy-
skiwali właśnie dzięki inicjacji, w czasie której umysł przyszłego wojownika 
poddawano swoistemu praniu mózgu. Pomagały w tym: głęboko przemyślana 
symbolika, sceneria, specjalnie przygotowane rytuały inicjacyjne, sakralny ka-

11 Już Liwiusz sugeruje, że w micie to ona była wilczycą karmiącą braci, gdyż ze względu 
na jej obyczaje i profesję, a była prostytutką, nazywano ją wilczycą. Wyraz lupa oznacza 
m.in. prostytutkę.
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nibalizm, wywoływanie ekstazy poprzez taniec i śpiew, zmianę postaci, symbo-
liczną śmierć i odosobnienie.

Związek młodych wojowników założony przez Romulusa był więc grupą wyłą-
czoną poza margines społeczeństwa, złożoną z łotrów zebranych z całej Italii, 
którym w zamian za przyłączenie się do grupy odpuszczano winy za popełnio-
ne zbrodnie. Znalazło to symboliczny wyraz w micie. Romulus i Remus pozo-
stawieni na dzikich pustkowiach nad Tybrem zostali odłączeni od świata ludzi 
i przystali do wilczej sfery puszczy. Sposób, w jaki młodzi ludzie zdobyli kobie-
ty, również jest znamienny. Wojownik-wilk powinien zdobyć kobietę poza swo-
im plemieniem, a najlepszym na to sposobem był gwałt. Jest to klasyczny przy-
kład małżeństwa właściwego dla ideologii młodych wojowników. Sami bracia 
notabene byli owocami gwałtu. Schemat porywania kobiet przez wojowników, 
magiczne wilki czy niedźwiedzie jest szeroko rozpowszechniony w kulturze eu-
ropejskiej.

Jedną z tradycji wiązaną z wilkołactwem, która wyrosła bezpośrednio z bractw 
wojennych i związanych z nimi obrzędów, są spartańskie krypteje. Jak podają 
Scholia do Praw Platona (III 633B), trwały one rok, jednak sam Platon wspomi-
na tylko o zimie. Inicjacji takiej poddawano tylko najlepszych z wychowywanej 
młodzieży (Jeanmaire 1939: 540 i n.). W tym czasie uczestnicy kryptei spędzali 
zimę w górach, gdzie mordowali helotów, a wszystko, czego potrzebowali, zdo-
bywali za pomocą kradzieży lub siły własnych rąk (Vidal-Naquet 2003: 26; Ju-
styn III 3, 6). Można przypuszczać, że podobnie jak wielu wcześniejszych i póź-
niejszych wojowników sami polowali na zwierzęta, nosili ich skóry i jedli je 
(mogli również pić krew zwierząt oraz jeść surowe mięso). Sugeruje to inicjacyj-
ny charakter kryptei. Czynności takie miałyby na celu przejęcie cech zwierzę-
cych. Podkradający się cicho do ofiary wilk był dla młodych Spartan idealnym 
modelem do naśladowania (Kershaw 2000: 143, 177). Zresztą już w starożyt-
ności inicjowanych Spartan musiano utożsamiać z wilkami, czego przykładem 
może być słowo agela – stado, jakiego używali Lacedemończycy wobec grup 
młodych wojowników (Vidal-Naquet 2003: 187).

To wtajemniczenie w wiek męski, zachowania i obrzędy z nim związane już 
w 1939 roku porównał do wilkołactwa Henri Jeanmaire, podając jako podobne 
przykłady inicjacje pewnych plemion afrykańskich i towarzyszące im „przemia-
ny w zwierzęta” (Jeanmaire 1939: 540–452). Za nim również Pierre Vidal-Na-
quet utożsamia już inicjowanych Spartan z elitarnym odziałem trzystu „jeźdź-
ców” pełniących obowiązki podobne do policyjnych (Vidal-Naquet 2003: 185).

Innym znanym mitem dotyczącym „wilczego ludu” jest historia „wilków z Sor-
ce”, plemienia Hirpinów (Hirpi Sorani). Jak podają Strabon (V 4, 12) i Festus 
(106), nazwa Hirpinowie pochodzi od samnickiej nazwy wilka (hirpus). Ozna-
cza ona w tym wypadku „zaliczających się do wilków”, wilkołaków. Serwiusz 
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w Scholiach do Eneidy przedstawia następującą historię. Składana przez Hir-
pinów ofiara dla bogów chtonicznych została przerwana nagłym pojawieniem 
się wilków. Porwały one z płonącego stosu ofiary dla bogów i uciekły. Hir-
pinowie, idąc ich śladem, dotarli do jaskini, z której wydobywało się straszne 
morowe powietrze, tak potworne, że mogło zabić stojących w pobliżu. Poczęła 
szerzyć się zaraza. Po radę zwrócono się do wyroczni. W odpowiedzi ofiarnicy 
usłyszeli, iż muszą w swym życiu naśladować wilki, to znaczy żyć z rozboju 
i grabieży (Eliade 2001: 8; Słupecki 1994: 26–27). Mit ten przedstawia początki 
dorocznego święta Hirpinów, opisanego przez Pliniusza w Historii naturalnej 
(VII 19) oraz przez Wergiliusza w Eneidzie (XI 785–788). Rytuał taki zapew-
niał płodność kraju, a plemię zwolnione było od obowiązku płacenia podatków 
i służby wojskowej. W trakcie tego obrzędu, odbywającego się przy górze So-
rakte, chodzono bosymi stopami po gorących węglach, a działo się tak na cześć 
boga Soranusa, identyfikowanego przez Wergiliusza z Apollonem. Jest to ty-
powy przykład rytuału szamańskiego praktykowanego w wielu miejscach na 
świecie i w połączeniu z „wilczym sposobem życia” jest on, według Eliadego, 
odzwierciedleniem archaicznych koncepcji religijnych (Eliade 2001: 8). Chodze-
niem po płonących ogniskach i rozżarzonych węglach popisywali się również 
berserkerzy. Serwiusz, komentując Eneidę, widział w Soranusie boga podziem-
nego, a jego słowa o naśladowaniu wilków można też rozumieć jako obrzędowe 
noszenie wilczych skór (Słupecki 1994: 27).

Olbrzymiej ilości przykładów odziewania się w zwierzęce skóry nie brak 
także w literaturze greckiej i rzymskiej. Najczęściej były to zwierzęta, które 
bohaterowie zabili własnoręcznie, a noszenie takiego stroju obwieszczało świa-
tu odwagę i siłę jego właściciela, pozwalając jednocześnie na utożsamienie się 
ze zwierzęciem i pomagając przyjąć jego siłę i waleczność (zob. np.: Iliada X 
276–279 i 390, X 302–303; Eneida XI 678–682, VII 688).

Bardziej wyraźne utożsamienie się z wilkiem i wilczym zachowaniem po-
przez wdzianie wilczej skóry znajdujemy w romansie Longosa Dafnis i Chloe 
(37–38). Akcja tego utworu rozgrywa się na wyspie Lesbos, w idyllicznym oto-
czeniu przyrody, zwierząt i pasterzy. Dafnis i Chloe są zakochanymi w sobie 
pasterzami, którzy wśród różnych przygód utwierdzają się w swych uczuciach 
i nabierają doświadczenia w sprawach miłosnych. Rywalem Dafnisa w począt-
kowej części utworu jest Dorkon, również zakochany w młodziutkiej pasterecz-
ce. Wykorzystuje on wilczą skórę do zastawienia pułapki.

Tekst nie pozostawia nam wątpliwości co do postaci Dorkona – po wdzianiu 
skóry on sam staje się wilkiem, agentem dzikości, agresji i przemocy. Wybiera 
na miejsce zasadzki takie, które wybrałby prawdziwy wilk, ponadto psy posłane 
za nim w pogoń zachowują się tak, jakby był on prawdziwym wilkiem (Epstein 
1995: 59–72). Postać Dorkona oscyluje między światem ludzkim a zwierzęcym. 
Krótką wzmiankę na podobny temat znajdziemy w Lizystracie Arystofenesa 
(665), wspomina on likópodes, czyli wilcze stopy. Scholista Arystofanesa objaś-
nił tę nazwę jako określenie ludzi noszących wilcze skóry. Podobnie nazywano 
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też członków osobistej gwardii Pizystrata, złożonej ponoć z Traków (Słupecki 
1994: 25). Jak podaje Pauzaniasz (IV 11, 3), podczas walki Messeni ze Spar-
tą również górale arkadyjscy zakładali na siebie podczas bitwy skóry wilków 
i niedźwiedzi, zupełnie jak skandynawscy berserkerowie.

 Najdokładniejszy, najciekawszy i najbliższy współczesnemu opis wilkołaka 
podaje Petroniusz w Satyrykach (LXI–LXII). Wilkołak Petroniusza ze wszyst-
kich przekazów antycznych najbliższy jest późniejszym wzorcom wilkołaczym. 
Interesujący nas epizod przedstawiony został w największym zachowanym frag-
mencie Satyryk zwanym Ucztą Trymalchiona. Petroniusz, będąc prześmiewcą, 
wskazuje negatywne cechy nowobogackich wyzwoleńców, którzy zdobyli swój 
majątek za panowania Nerona. Możemy przypuszczać, że epizody przytoczone 
przez niego w dziele są odzwierciedleniami prawdziwych sytuacji oraz przesą-
dów opisanej przez niego warstwy społeczeństwa. Jednak ówczesny eklektyzm 
kulturalny zmusza nas, byśmy pamiętali, iż ta opowieść posiada już zapew-
ne obce wątki, powstałe pod wpływem wielu kultur. Ważne jest jednak to, że 
zdaniem Pliniusza wiara w wilkołactwo była szeroko rozpowszechniona wśród 
Rzymian, co tym bardziej pozwala nam wierzyć, iż opowieść przytoczona przez 
Petroniusza mogła zostać zainspirowana jakimś prawdziwym wydarzeniem.

W trakcie uczty u bogatego Trymalchiona wyzwoleniec Niceros opowiada 
zebranym przerażającą historię, jaką przeżył, będąc jeszcze niewolnikiem. Prze-
konał do towarzyszenia sobie w drodze do piątego kamienia milowego pewnego 
silnego żołnierza. Wyruszyli w nocy w trakcie pełni księżyca. Gdy w drodze 
mijali grobowce i stele, żołnierz nagle zaczął się rozbierać. Szaty położył koło 
gościńca i oblał je dokoła moczem, po czym przemienił się w wilka i uciekł do 
lasu. Zostawione przez niego ubranie zamieniło się w kamień. Przerażony au-
tor opowiadania z mieczem w ręku dotarł do domu przyjaciółki tylko po to, by 
dowiedzieć się, że jej trzodę zaatakował krwiożerczy wilk, któremu jeden z pa-
robków przebił włócznią szyję. Rano Niceros, wracając do domu Gajusza, nie 
znalazł zostawionych w nocy ubrań, a jedynie ślady krwi. Docierając na miej-
sce, znalazł w łożu rannego w szyję żołnierza i uświadomił sobie, iż na pewno 
jest on wilkołakiem.

Bohater opowieści Nicerosa idealnie pasuje do stereotypu wilkołaka. Jest to 
żołnierz, związany ze sferą wojny. Jest silny, pewny siebie, czyli posiada cechy 
występujące również u likantropów. Przemiana następuje nocą w czasie peł-
ni księżyca. Pełnia uważana była od średniowiecza za sprzyjającą przemianie, 
a księżyc w pełni mógł nawet powodować przemianę. W mitologii skandynaw-
skiej jeden z niebiańskich wilków, syn Fenrira, goni księżyc, próbując pożreć go 
w trakcie zaćmienia, co ostatecznie uda mu się w czasie Ragnaroku12. Podobne 
wierzenia istniały w folklorze słowiańskim i greckim.

12 W mitologii skandynawskiej koniec świata, ostateczna walka bogów, Asgardczyków, 
z ich odwiecznymi wrogami – lodowymi gigantami.
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Przemiana ma miejsce na granicy miasta, przy stelach grobowych. Stele mają 
tu podobne znaczenie jak jezioro czy drzewo w historii o rodzie Antosa. Sta-
nowią granicę oddzielającą cywilizację od dziczy, grają również rolę omfalosa, 
pępka świata, i powiązane są ze światem podziemnym. Zarówno księżyc, jak 
i groby wiąże z likantropią również Marcellus Sideta, lekarz żyjący w czasach 
Antoninów. Jako człowiek nauki łączył on likantropię z chorobą psychiczną 
zwaną kynantropią, czyli wiarą w przemianę w psa. Uznał te zjawiska za po-
krewne zaburzenia psychiczne, rodzaj melancholii. Według niego chorzy zbiera-
li się w nocy w jakimś ustronnym miejscu, na przykład pomiędzy stelami grobo-
wymi. Cierpiący na likantropię biegali wśród stel i grobów, wyjąc do księżyca. 
Szczególnie silne nasilenie tej choroby miało przypadać na wiosnę, a dokładniej 
na miesiąc luty (Rosher 1897: 1–92; Słupecki 1994: 29).

Kolejnymi dwoma elementami z utworu Pertoniusza, zaadaptowanymi do 
późniejszych legend, są przeniesienie ran odniesionych w formie wilczej na 
ludzką postać wilkołaka oraz zabezpieczanie szat przed grabieżą13. Jeśli wilcza 
postać, lub dusza w postaci wilka, zostanie zraniona, ta sama rana pojawia się 
w ludzkiej formie i może nawet doprowadzić do śmierci. Niektórzy w wierzeniu 
tym widzieli właśnie wpływy Petroniusza, lecz są to zbyt pochopne wnioski.

Jak widać z przytoczonych powyżej przykładów, wiara w wilkołaki była dość 
szeroko rozpowszechniona w starożytnej Grecji i Rzymie, zwłaszcza pośród 
osób o niższym wykształceniu. O wilkołakach wspominało wielu autorów, jed-
nak zdecydowana większość z nich, będąc ludźmi światłymi, uważała ich za 
wytwór wyobraźni. Mimo to wzorce stworzone w starożytności, zwłaszcza te 
opisane przez Pliniusza i Petroniusza, znacząco wpłynęły na trwałość mitu li-
kantropii i nadały mu wiele stałych już odtąd cech.
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Werewolves in Ancient Times

SU M M A RY

The belief in werewolves has accompanied the mankind almost since its beginning. Already 
in the ancient times people believed in the possibility of a transformation of a man into an 
animal, like a wolf. Lycanthropy was sometimes viewed as a punishment sent by gods (for 
example Zeus), as it is presented in Arcadian legends and myths.
The ability to transform into a beast was linked with selected nations or tribes, particular 
groups of people or magical rituals. The myth of lycanthropy might have originated from the 
images of raging warriors, initiation ceremonies, mental illnesses and physical deformations. 
The clues of the origin of the myth can be found in the Spartan crypteia, the legends about 
the ancient of Neur and the myth about the founding of Rome.
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