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Во основата на ова истражување стои прашањето: „како архаичниот
човек можел да го претстави митскиот лик Мајка-Земја во ликовниот
медиум“? Резултатите што тука ќе ги пласираме, се сожета синтеза на нашите
досегашни подетални истражувања кои се веќе публикувани во вид на засебни
студии во периодиката или како поглавја во монографии.
Еден одговор на поставеново прашање може да ни понуди медиумот на
јазикот. Ако тргнеме од тоа како во овој медиум се формира називот и
значењето на спомнатиот митски лик (лексема „мајка“ + лексема „земја“), тогаш
и во ликовниот медиум, тој би требало да се конституира на аналоген начин –
преку спојот на ликовните мотиви на двата елемента: сликата на мајка + сликата
на земја. Поради тоа, сметаме дека на почетокот ќе биде неопходно да се
определи како архаичниот човек можел ликовно да ги претстави овие два
елемента.
Функцијата „мајка“, во ликовниот медиум, можела да се прикаже преку
фигурата на возрасна жена со јасно назначени биолошки обележја на полот. Но,
уште поексплицитно и повпечатливо ова можело да се постигне преку
претставата на самиот чин на пораѓање, т.е. излегувањето на детето од утробата
на жената, или всушност - самиот момент кога таа се стекнува со функцијата
„мајка“ (T.I:6,9). При ова треба да се има пред вид дека за припадниците на
архаичните култури не било така едноставно да се прикаже оваа сцена, затоа
што во нивните средини не биле до крај разработени концептите на реалистично
т.е. натуралистичко претставување на стварноста. Во една таква констелација се
покажало како поедноставно и поекономично, оваа сложена сцена да се евоцира
само преку фигурата на жена прикажана стилизирано/схематизирано во некоја
од породилните пози - со нозе расширени во „шпага“ или свиткани во колената
(T.I:5,7,8) (Čausidis 2005,133-137; Chausidis 1994, 155-163). Доењето е втората
дејност што ја определува мајката. Па според тоа, и во ликовниот медиум таа
можела да ја кодира функција „мајка“, и тоа на два начина: - експлицитно, како
претстава на жена која дои дете; - имплицитно, како претстава на жена чии
дојки се на разни начини акцентирани (преку нивно хипертрофирање,
разголување, покажување, допирање или држење т.е. нудење со рацете)
(T.IX:3,6) (Čausidis 2005, 137, 200-203; Chausidis 1994, 84-89).
Како архаичниот човек можел ликовно да го прикаже вториот од
нашите елементи - земјата? Се покажува дека архаичните култури немале
развиено концепти за објективно ликовно прикажување на земјата како
материјал т.е. структура. Во нив не биле разработени ниту концепти за
натуралистично т.е. реалистично прикажување на пејсажот, па оттука ни на
земјата како дел од него. За разлика од нас, овие култури немале објективни т.е.
научно засновани претстави за формата на земјата, така што секоја одделна
култура формирала сопствени претстави по однос на ова прашање, втемелени
врз обележјата на локалната животна средина и специфичниот однос на таа
култура кон неа. Според едната од најтипичните архаични претстави на
вселената, земјата се замислувала како четириаголна плоча, над која се издига
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кружното небо со форма на свод или купола (T.I:1). Таквата форма на земјата не
се должи на некои нејзини реални обележја, туку на човековиот внатрешен
апарат за перцепција и ориентација, кој е конципиран во две оски, односно
четири насоки (напред, назад, лево, десно). Вакви просторни структури на
вселената се пројавуваат како описи во вербалните форми на митот, но и во
елементите на материјалната култура, како што е архитектурата и скулптурата,
и тоа пред се кај оние со култен карактер. Но, во медиумот на сликата, овие
тродимензионални претстави морале да се компримираат во две димензии најчесто преку „сплескување“ или „пресекување“ на двата спомнати облика.
Како резултат на ова, се добиле схематизирани геометриски слики во чија
основа се нашле квадратот (= хоризонтална проекција на земната плоча) и над
него кругот или полукругот (=хоризонтална или вертикална проекција на
небескиот свод / купола), обата поврзани со некаков издолжен вертикален
елемент (= космичка оска) (T.I:2). Се јавиле и варијанти во кои земјата е
застапена преку ромбот, за што причината треба да се бара на две места (T.I:3).
Од една страна, ромбот како и квадратот е повторно четириаголник, а од друга,
со својата форма алудира на отворената вулва, кодирајќи го со тоа „женскиот“
т.е. продуктивниот аспект на земјата. Дводимензионалната сплескана проекција
на оваа варијанта е ромбот - земја, надвиснат со полукругот или кругот - небо,
меѓу кои се протега вертикален сегмент кој ја означува космичката оска (T.I:4)
(Čausidis 2005, 30-37).
Сега откако ги претставивме визуелните манифестации на двете
компоненти што ја конституираат синтагмата „мајка-земја“ се наметнува
потребата, тука уште еднаш да се сумира прашањето: Зошто жената, поточно
мајката е изедначена со земјата? Убедени сме дека на архаичната свест (која
го перципира и вреднува повеќе функционалното отколку морфолошкото) и
паднала во очи просторната интерференцијата меѓу две функции на жената и на
вселената. Имено, во обата случаи, раѓањето т.е. создавањето (на детето и на
растенијата) се реализира од нивните долни зони, додека отхранувањето – од
горните зони. Во тој контекст, гениталните органи зе изедначиле со земјата од
која растат билки, додека дојките од кои тече млеко - со облаците и дождот.
Поради наведените функции, доаѓа до митско-симболичко изедначување на
земјата и долниот дел од телото на жената. Ова постепено доведува и до нивна
глобална идентификација, па и до персонализација на земјата во женски митски
лик со нагласен генеративен карактер. Така настанува симболот и божеството
Мајка-Земја, при што во рамките на концептот на опозиции, небото го добива
карактерот на нејзин сопруг кој со своите динамички компоненти (сонце, дожд,
светлина, топлина), ја оплодува т.е. ја предизвикува нејзината креативност.
По обработката на основните компоненти што го сочинуваат митскиот
лик „Мајка-Земја“, можеме да пристапиме кон елаборирање на неговите
основни симболичко – иконографски типови.
1. Мајка од земја
Трите горе назначени претстави на мајката (како фигура на жена, на
жена-родилка или на жена-доилка) можеле во рамките на некоја архаична
култура да ја претставуваат божицата Мајка-Земја, но не самите по себе, туку,
придружени со вербални традиции кои ќе го денотираат таквото значење.
Присуството на компонентата „земја“ можело да се постигне преку изработката
на овие претстави „од земја“, при што мислиме буквално на пластичната маса
направена од било каква земја т.е. кал, или пак од глина, којашто потоа е
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исушена или испечена т.е. претворена во керамика. Според тоа, не може да се
исклучи можноста дека Мајката-Земја ја застапувале разни археолошки
предмети на кои е ликовно претставена жена (во поза на раѓање или доење, но и
во некоја повообичаена поза), особено ако тие се изработени од непечена земја /
глина или од керамика. Ако земеме предвид дека и каменот е исто така дел од
земјата т.е. припаѓа на долната космичка зона, тогаш во оваа група би можеле
потенцијално да се уврстат и ликовните претстави од наведените типови кои се
изработени од камен.
2. Персонализација на геометриските слики на земјата
Квадратот како слика, симбол и идеограм на земјата ги кодирал само
човековите претстави за формата на земјата т.е. обликот на „земната плоча“
(T.I:1,2). Ромбот одел нешто подлабоко, затоа што алудирајќи на вулвата ги
конотирал генеративните / создавачки функции на земјата (T.I:3.4) (Čausidis
2005, 93-130). Но, ниту едниот ниту другиот не презентирале еден нејзин мошне
суштествен аспект – претставите дека земјата е живо суштетство и дека е
личност т.е. божица. Архаичната митска свест, овој недостаток спонтано го
компензира на еден исклучително едноставен начин – така што ќе ги
антропоморфизира спомнатите геометриски слики, односно ќе им додаде
одредени елементи на човечкото т.е. женското тело. Едниот од овие начини ќе
се реалиѕира преку дополнување на квадратот и ромбот со човечка (женска)
глава т.е. лице, што ќе доведе до персонализација на овие слики (T.I:10,11). Со
тоа, обете геометриски форми ќе го добијат карактерот на елементи од телото
на прикажаниот митски лик, додека додадената глава / лице ќе станат носители
на неговиот персоналитет (Čausidis 2005, 148-160).
Такви примери можат да се идентификуваат во разни култури ширум
планетата. Варијантите со квадратот и правоаголникот засега ни се чинат
поретки и потипични за предисториските (Müller-Karpe 1974, Taf. 344, Taf. 345;
Gimbutas 1989, 238) и посовремените архаичните култури (T.II:1-4,8,9). Тие
преживуваат и во понапредните култури од доцната праисторија и oд Стариот
Век, но најчесто преосмислени во рамките на една натуралистичка концепција.
При тоа, геометризираното (неантропоморфно) тело на Божицата-Земја го
добива обликот на нејзино корпулентно торзо, кое е најчесто покриено со
некаква широка облека, одора т.е. наметка (T.II:5-7,10). Сметаме дека на
прикажаниот детаљ од раносредновековната фибула (T.V:3) е применето
компромисно решение – многуаголник кој алудира и на геометризираната земја
но и на схематизираната породилна поза на божицата. Од неолитот па се до
антиката се следи и варијанта во која лицето на божицата е назначено во
внатрешноста на четириаголникот што ја претставува земјата (T.V:2,4,5).
Варијантата со антропоморфизираниот ромб е нешто почеста. Ја наоѓаме на
еден свештен камен кој бил положен во светилиштето кај Obuhiv во Украина,
кое егзистирало во првата половина на I милениум од нашата ера (T.III:1)
(Kravchenko 1998). Сметаме дека тој ја претставувал Мајката-Земја, при што на
него изгледа се изведувале обредни жртвувања. И од античките пишани извори
дознаваме за некакви камени плочи (веројатно слични на спомнатава) или
поинакви парчиња од камен кои ги симбилизирале големите медитерански
божици (Јунона, Атртемида, Кибела) (Dumezil 1997, 35; Srejović / Cermanović
1987, 203). Прикажаните ромбични иконографски варијанти се среќаваат во
разни епохи и региони (примери: T.III:2,3). Ги наоѓаме на издолжениот дел од
раносредновековните двоплочести фибули (6-7. век) кои се поврзуваат со
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германските (Kühn 1940; Koch 1988) и словенските култури (Korzuhina 1996,
T.82:1) (T.III:4-6). Наведеното значење на овие слики добро се вклопува во
космолошката иконографија на овој накит, во рамките на која, неговата
издолжена плочка ги застапувала нижните зони на вселената (Čausidis 2005).
Оваа иконографска концепција ја наоѓаме во уште две варијанти, кај кои
четириаголниците се алтернирани со тријаголник или круг (Čausidis 2005, 150,
151) (T.I:12,13). Сметаме дека во обата случаи, овие геометриски елементи исто
така функционирале како идеограми на земјата. Слично како и ромбот,
тријаголникот, оваа улога ја стекнува врз база на идентификацијата (овој пат
само функционална, а не и морфолошка) меѓу земјата и женските гениталии,
или поконкретно - венериниот брег / пубисот како нивни највидлив дел.
Ваквиот спој на тријаголникот и човечката (женска) глава го наоѓаме на еден
неолитски жртвеник од Унгарија (T.IV:8) (Gimbutas 1974, 130: Fig. 108, 109), но
исто така и на една категорија амулети од Блискиот Исток (T.IV:6,7) (MüllerKarpe 1974, Taf. 163; Holmberg 1996, 117). На нешто поскриен начин, можеме да
го детектираме и во структурата од концентрични тријаголници присутна на
еден неолитски женски идол од Бугарија (T.IV:9,10) (Todorova–Vajsov 1993,
207).
На ова место мора да се наведе дека освен претставите за земјата како
четириаголник, во светот се мошне чести и такви во кои таа се замислува во вид
на круг т.е. кружна плоча или некаков друг кружен објект. Треба да се нагласи
дека овие традиции сосем случајно коинцидираат со современите сознанија за
кружниот т.е. топчест облик на планетата земја. Обратно, тие обично се
третираат како најархаични претстави во кои се уште не е спроведен концептот
на ориентација со две прекрстени оски кој ќе доведе до појава на претставите за
четвоространата земја (Čausidis 2005, 16-32). Низ бројни варијанти, оваа
концепција ја следиме на енеолитските камени претстави од Култепе (T.IV:1-3)
(Müller-Karpe 1974, Taf. 296; Aydingün 2003, 35-39), кај кои земното значење на
кругот е кодирано со средишниот триаголник (T.IV:2) или со други елементи
што прикажуваат “сцени од животот на земјата“ (T.IV:1), додека
персонализацијата е изведена со една, две или три антропоморфни глави (=
хипостази на божицата-земја). На енеолитските култни садови од Кикладските
острови наоѓаме друга варијанта на истава концепција (Müller-Karpe 1974, Taf.
362; Gimbutas 1989, 102 - Fig. 166), каде антропоморфизацијата на земјата е
изведена не преку додавање глава, туку преку метаморфизација на кругот во
долен дел од женска фигура, редуцирана на нејзините зголемени колкови и нозе
(T.IV:4,5). Еден примерок од Сирос (T.IV:4), јасно покажува дека е тоа долниот
дел од телото на Божицата-Земја, сред чии колкови, во разбрануваното море
плови брод со весла. Околната цик-цак бордура, присутна и на други предмети
од овој тип, можела да ја прикажува митската река Океанос којашто ги
обиколува долните зони на космосот. Продуктивната функција на Божицата е
означена со вулвата (средишен тријаголник), која во овој случај, отстрана е
дополнета со пар гранчиња како симболи на нејзината плодност (Čausidis 2005,
150,151).
3. Мајката-Земја се појавува од хоризонтот
Културите со поразвиен сенс за реалистично ликовно изразување се
обиделе апстрактната шема „квадрат / ромб + женска глава“, да го заменат со
понатуралистична варијанта, во која главата или бистата на божицата вири / се
појавува / изнурнува од хоризонталната линија којашто ја означува површината
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на земјата т.е. хоризонтот (T.V:8-10). Појавата на оваа варијанта, во принцип го
подразбира губењето т.е. заборавањето на значењето на горе наведените
геометриски идеограми на земјата. Оваа концепција се потврдува низ бројни
антички примери во кои може да се определи името т.е. идентитетот на вака
прикажаната божица. Гигантомахијата од Пергамонскиот олтар е еден од оние
примери каде вака прикажаната фигура може точно да се дефинира како Геа
(T.V:9), но има и други кои се идентификувани како Деметра или Телус
(T.V:1,2,8) (Baring / Cashford 1993, 306 - Fig.2; Marazov 2003, 243). Ако низ оваа
концепција се согледа уметничката форма „биста“ / „допојасна претстава“,
тогаш би можела да се предложи хипотеза според која таа настанала токму како
форма на прикажување на Божицата-Земја, чија долна половина од телото не се
гледа затоа што е втопенa т.е. изедначенa со земјата (T.V:1). Такви примери
можат да се идентификуваат и во рамките на Египетската цивилизација
(T.V:10), но за нас останува неопределено дали изнурнатата глава и раце му
припаѓаат на Геб или на некој друг лик што ја персонализирал земјата (Čausidis
2005, 152-154).
4. Мајката-Земја како антропоморфизирана планина
Земната повшина е мошне неопределена по својата форма и димензии,
така што архаичната свест бара некој поконкретен нејзин дел, врз кој би ги
проицирала своите претстави за неа како за божица. При тоа, фокусот често
паѓа на планината која издигајќи се од земјата како дел од неа и како објект со
конкретен волумен и форма, станува репрезент на Мајката-Земја. Божицата
репрезент на планината, но истовремено и на земјата, ја следиме низ бројни
култури. Една од најпознатите е секако фригиската Кибела. Раните
иконографски прототипови на овие митски претстави не ни се познати, но за
нив посредно дознаваме преку нивните средновековни и нововековни верзии од
Западна Европа (T.VI: 9,10). Иако на повеќето од нив, овој лик добива обележја
на Богородица, има примери каде тој се уште се сигнира со името на Tellus античката Божица-Земја (Lowden 2003, 22-29). На прикажаните примери таа е
метаморфозирана во планина, при што во некои случаи е акцентирана
функцијата на хранителка, за која видовме дека е типична токму за МајкатаЗемја (Čausidis 2008, 275-284; Zorova 2009).
5. Фитоморфизација на женската фигура
Растенијата како жители на земјата, во ликовниот медиум често се
користат како репрезенти и симболи на нижните зони на вселената. Ставени во
релација (споени, метаморфизирани) со долните делови од фигурата на
божицата - родилка, тие сугерираат на нивната проткаеност т.е. изедначеност со
земјата, па оттука и на плодноста на овој лик. Во голем дел од стариот свет е
мошне распространета сликата на божицата чии расширени нозе се претворени
во разновидни разлистани растенија со гранки, листови, цветови и плодови
(Holmberg 1996; Marazov 1992, 228-234). Прилoжуваме неколку такви антички
примери од Скитија, Тракија и Македонија (T.VI:5-8), за кои сметаме дека ја
претставувале Мајката-Земја. Истото значење можеле да го носат и претставите
во кои целата фигура на жената е фитоморфизирана т.е. претворена во дрво или
во некое друго растение, при што тоа неретко ги задржува глобланите контури
на жена, прикажана во породилна поза (T.VI:1-4) (Chausidis 1994, 167-176;
Čausidis 2005, 143,144,161-163).
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6. Зооморфизација на нозете на божицата - родилка
Како што видовме, за архаичниот човек било мошне тешко, на ликовно
ниво да ја претстави и определи вселената со трите нејзини просторни нивоа земјата, надземјето и небото. Овој предизвик мошне едноставно се реализирал
така што секоја од зоните се дополнила со животни кои се нејзини најтипични
жители. Со тоа, змиите и другите влекачи станале означувачи на подземјето,
цицачите - застапници на надземјето, а птиците - на небеската зона. На истиот
начин ќе биде просторно кодирана и фигурата на Големата Божица којашто со
своето тело го опфаќа сиот универзум, и тоа така што на или покрај деловите од
нејзината фигура ќе се постават оние животни кои се најсоодветни застапници
на секоја од зоните (T.VII:1) (Čausidis 2005, 144-146). Во случајов, посебно не`
интересираат долните делови од телото на божицата (органите на раѓање,
абдоменот, колковите и нозете) поистоветени со нижните зони на вселената
(земјата, подземјето и земните води). Во рамките на овој концепт, нејзините
нозе, расширени во поза на раѓање ќе бидат метаморфозирани во змии, поради
присуството на овие животни како симболи на земјата и подземјето. Во некои
случаи тие ќе се претворат во змијски опашки (T.IX:5), додека во други - во
глави т.е. протоми на змии (T.VII:7-9). Рибата како жител на нижните зони на
вселената (земните води) исто така ќе учествува во овој концепт на зоометаморфизацијата на Божицата-Родилка-Земја. Резултат на тоа ќе биде
иконографскиот тип на божица со расширени нозе кои завршуваат во вид на
рибни перки, јасно потврден како специфичен митски лик во бројни светски
митологии (T.IX:1,2,4). Познати се варијанти кај кои двете нозе се споени во
единствен заден дел со перка (T.IX:4), но и такви кај кои парот риби не се
целосно втопени (асимилирани) во телото на фигурата (T.IX:1). Во разни
култури, нозете на божицата ќе бидат метаморфозирани во протоми на
најразновидни животни кои во локалниот амбиент функционирале како хтонски
симболи, или пак носеле некаков поопшт сакрален карактер (коњ, јарец, птици
грабливки и т.н.) (T.VII) (Čausidis 2005, 170-191; Chausidis 1994, 184-190).
Првата од спомнатите варијанти - со змијски нозе е особено фреквентна
во скитскиот културен круг. Идеален пример на овој тип божество е скитската
„Змијонога Божица“, која во историските извори е определена со јасни
карактеристики на едно хтонско божество со обележја на Мајка-Земја. Но,
наспроти ваквиот опис, во арехолошкиот материјал (луксузни апликации од
злато и други благородни метали), нејзините извиени нозе најчесто не
завршуваат со протоми на змии, туку на некои други животни (јарци, овни,
птици и други неопределени видови) (T.VII:2,3). Не се ретки варијантите без
протоми и оние со два и повеќе пара зооморфизирани нозе (T.VII:2-6,10).
Повеќе елементи упатуваат на хтонскиот карактер на овие протоми - нозе. На
повеќе примероци, меѓу нив се појавува диск дополнет со зраци (T.VII:6,10) за
кој сметаме дека го означува изгревањето на сонцето, прикажано како негово
раѓање од утробата на Мајката-Земја. На апликацијата од Vettersfeld (T.VII:12),
парот животински протоми извираат од задната перка на една макрокосмичка
риба, на чие џиновско тело се претставени и други животни како репрезенти на
трите космички зони (риби, сувоземни животни, птици). Соколот поставен меѓу
овие протоми предлагаме да се разбере како симбол на Небескиот Бог кој е
прикажан во момент на оплодување на Големата Мајка (хиерогамија) (Čausidis
2005, 174-176).
Примери на овој иконографски тип се јавуваат и во Тракијскиот ареал и
Македонија (T.VII:4,7-9), каде зооморфната компонента на божицата – родилка
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не е сосем јасно определена. Вариантата со протоми на змии или јагули е
особено застапена на античките бронзени кратери од Македонија, Италија
(T.VII:7-9), како и на познатиот примерок од Викс (Франција). Постојат јасни
индиции дека грчките производители на овие садови ја обликувале ова божица
според митските претстави на локалните купци за кои биле наменети овие
садови. Врз основа на некои извори, веројатно станувало збор за божицата
Мајка-Земја, оснивачка и покровителка на локалните етноси. Изнесовме
хипотеза дека парадигма на Македонските примери можела да биде Хармонија сопругата на митскиот Кадмо (Čausidis 2005, 176-179).
Вака зооморфизираната божица е присутна и на познатите Луристански
бронзи - конкретно на култните предмети кои во науката се познати како
„стандарди“. Во преплетот на неколку паралелни иконографски пластови
наталожени со вековната егзистенција на овие предмети, може да се детектира
еден кој соответствува на тука нотираниот иконографски тип (божица која ги
држи своите раширени нозе што завршуваат во вид на протоми на животни)
(T.VII:13-15). Нејзината родилна функција е кодирана и со мотивот на отворена
вулва, кој е прикажан во долната зона на предметите (T.VII:13) (Čausidis 2005,
60-67,176).
Фигурата на божицата со зооморфизирани нозе јасно се следи и на
раносредновековниот накит од Источна, Централна и Југоисточна Европа.
Особено е јасно застапена на словенските фибули од Днепарскиот тип (T.VIII:510). На издолжената плочка која ги претставувала нижните зони на вселената,
кај разни поттипови се јавуваат специфични иконографски варијанти на овој
митски лик. Најзастапени се протомите на коњи, јарци и други неопределени
животни, при што во некои случаи се следи метаморфозата на коњските
протоми во птичји. Женскиот пол на фигурата е назначен и со двете
перфорации кои ги означуваат нејзините дојки (T.VIII:5,7,9). На овој и други
средновековни примероци накит може да се идентификува и варијанта кај која
на истиот начин се зооморфизирани и рацете на фигурата (T.VIII:16). Мошне е
индикативна иконографската блискост на овие и прикажаните скитски примери
(спореди T.VIII:5-10 со T.VII:2,3,5,6,10), особено со оглед на делумното
поклопување на јадрото на овие фибули со некогашните скитски територии
(Čausidis 2005, 195-197; за овој накит: Rodnikova 2006; Rodnikova 2006a). Истиот
мотив, овојпат со нозе во вид на птичји протоми, се јавува и на еден друг сличен
тип ранословенски фибули. Станува збор за типот наречен „Марос Гамбас
Пергамон“, присутен од Романија и Унгарија, преку Македонија се до Мала
Азија (T.VIII:1-4). Во рамките на овој тип се јавува варијантата со еден (T.VIII:
3,4) и со два пара птичји протоми (T.VIII:1,2) која исто така добро кореспондира
со прикажаните скитски и тракиски примери (T.VII:2-5) (Čausidis 2005, 193-195;
за овој накит: Gavrituhin 1991, 131-134).
Митскиот лик на родилката со зооморфизирани нозе, кај Источните
Словени е мошне присутен и после нивната христијанизација. Се јавува на една
категорија лентести гривни (T.VIII:13) каде неговата претстава покажува блиски
релации со спомнатите раносредновековни фибули, но и со многу постарите
скитски примери (спореди со T.VII:3,5). Родилката со змијски нозе, дополнета
со разни животински глави е присустна на реверсната страна од една категорија
руски средновековни амулети (познати како „змеевики“) (T.VIII: 14,15) и тоа во
комбинација со фигури на христијански светители, прикажани на аверсот. Често
е придружена со испишана магиска формула во која се наведува
персонализираната матка (Хистера), како елемент со одредени негативни
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конотации (болест, смрт). И овие примери покажуваат евидентни релации со
постарите антички примери (Čausidis 2005, 180-181; Rybakov 1987, 652-656,691736; Nikolaeva Černecov 1991).
Иако спорадично, фигурата со зооморфизирани нозе се јавува и во
кругот на средновековните германски култури, но тука таа често добива машки
обележја (T.VIII:11). Како мотив е застапена и во романичката црковна пластика
(T.VIII:12). Мошне јасни траги на тука прикажаните иконографски типови се
следат и во народната орнаментика на некои европски и азиски популации, на
пример, од Сибир, Кавказ и Словенските ареали (T.VII:11: T.IX:10-12) (Čausidis
2005, 180-184).
7. Уста на смртта
Што симболизира страшната уста на Горгона-Медуза (T.V: 6,7) ликот кој
неретко се прикажува во некои од горе наведените иконографски типови
(породилна поза, раширени змијски нозе) (T.I: 8; T.VII: 7-9)? Познати се и други
порани и подоцнежни примери во кои жената во породилна поза е претставена
со гротескно разјапена уста, нагласени заби и исплазен јазик (T.I: 6,8; T.III: 8,9).
Ја следиме почнувајќи од Лепенски Вир (T.III: 8), преку хиндуистичката Кали,
па се до западноевропската Шела на-гиг (T.III: 9). Постојат показатели дека вака
прикажаната уста алудира на еден друг отвор, лоциран на спротитвниот крај од
телото на жената – вулвата. Ја наоѓаме и на веќе спомнатите Луристански
бронзи, каде во гениталната зона на родилката, меѓу нејзините зооморфизирани
нозе е претставена уште една глава – гротескна и со ококорени очи (T.VII:
14,15). Експлицитните манифестации на оваа алузија ги претставува митскиот
лик Баубо, чија глава и уста се преместени во пределот на нејзиниот стомак и
гениталии (T.III: 7,11,12). Се смета дека овој лик, присутен во Медитеранот и
Европа од Микенскиот период па се до новиот век, претставува персонализација
на вулвата. Во оваа замена на отворите на жената е кодиран негативниот аспект
на вулвата, а со тоа и негативниот аспект на Божицата - Родилка - Земја. Тоа е
„вагина дентата“ - аспектот на смртта, сфатен како голтање, прождирање и
уништување на животот. Станува збор за функција дијаметрално спротивна од
онаа на вулвата. Ги симболизира деструктивните аспекти на Мајката-Земја која
секогаш го враќа назад она што еднаш веќе го родила, како услов тоа повторно
да биде оживеано (Marler 2002; Neuman 1974; Devereux 1990; Chauasidis 2005,
138,139,190,226-233,281,377).
8. Жаба - родилка - земја
Освен змијата, жабата е уште еден претставник на влекачите, кој особено
често е застапник или составен дел на фигурата на Божицата-Земја. На
сибирските предмети (календари, шамаснки тапани) кои ја претставуваат
вселената, жабата e поставена во централната позиција и ја застапува земјата,
додека кругот околу неа – космичките води и / или небото со фазите од
временскиот циклус (T.IX:14,15). Причина за тоа не е само фактот што таа е
жител и репрезент на долните зони на вселената. Самиот облик на телото на ова
животно со мускулестите и расширени нозе алудира на позата што жената ја
зафаќа за време на пораѓањето и коитусот (T.IX: 7 спореди со 8,9). Токму во
оваа сличност треба да се бара едната од основните причини поради кои во
многу култури доаѓа до непосредно изедначување меѓу жабата и вулвата, меѓу
жабата и жената и жабата и божицата-родилка (Čausidis 2005, 165-167, 209-211;
Chausidis 1994, 176-181). Поради овие причини, низ целиот свет жабата е
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присутна на накитот, амулетите и други видови култни предмети, кои се често
поврзани со сферите на плодноста и раѓањето (Gimbutas 1989, 251-256). На
Балканот и во Средна Европа се уште егзистира следниот обичај: жени кои
немаат деца, прават од восок вотивни статуети во вид на жаби (T.IX: 13) и ги
оставаат на одредени култни места, верувајќи дека со тоа ќе зачнат и успешно
ќе се породат (Kus-Nikolaev 1928).
Илустрации:
Pl.I
1-4. Trodimenzionalni modeli na vselenata i nivni dvodimenzionalni transpozicii
(Čausidis 2005, A5, A12); 10-13. Personalizacija na geometriskite sliki – ideogrami
na zemjata (Čausidis 2005, V13); 5. Osijek (Croatia), Neolithic; 6. Praecolumbian
America; 7. Mochica (Peru); 8. Perugia (Italy), c. 500 BC; 9. Luristan (Iran).
Pl.II
1. Lapithos (Cyprus), Eneolithic; 2. Vounous (Cyprus), Eneolithic; 3,4. Cabeco de
Arruda (Portugal), Neolithic; 5. Vadastra (Romania), Neolithic; 6. Surroundings оf
Athens (Greece), 6. cent BC; 7. Boeotia (Greece), Archaic Period; 8,9. Nasca (Peru);
10. Gonur (Turkmenistan), 3. mill. BC.
Pl.III
1. Obuhiv (Ukraine), 1-5. cent.; 2. Kaukasia, 15-11, cent. BC; 3. Phoenicia, 8. cent.
BC; 4. Dep. Aisne, Early middle ages; 5. Müngersdorf, Köln (Germany), Early
middle ages; 6. Stepancy (Ukraine), Early middle ages; 7. Sardinia; 8. Lepenski Vir
(Serbia), Neolithic; 9. Ireland, Early middle ages; 10. Illustration from the manuscript
Openheim, 17. cent.; 11. Zakro (Crete), Micaenian period; 12. Priene (Asia Minor), 5.
cent. BC.
Pl.IV
1,2,3. Kültepe (Turkey), Eneolithic; 4,5. Syros (Greece), Eneolithic; 6. Tel el Adjuna
(Izrael); 7. Ugarit, 1400 year BC; 8. Kökenydomb (Hungary), Neolithic; 9,10. Černa
(Bulgaria), Neolithic.
Pl.V
1. Paleokastro, Crete, 3-2. cent. BC; 2. Eleusina, Greece; 3. Early Medieval fibula,
German cultural circle; 4. Dolnoslav, Plovdiv (Bulgaria), Neolithic; 5. Sanctuary of
Demeter, Mesembria (Greece), 4. cent. BC; 6. Sanctuary of Apollo Alaios, Southern
Italy, 6. cent. BC; 7. Sanctury at Veii (Italy), 6. cent. BC; 8. Museo Nazionale delle
Terme, Rome; 9. Zeus altar, Pergamon (Asia Minor), 2. cent. BC; 10. Tomb of
Ramesses VI, 1150 year BC.
Pl.VI
1. Thebes (Egypt), 1290 year. BC; 2. Imotski, Dalmatia, Croatia, Middlle / New age;
3. Mainz (Germany), Roman peirod; 4. Folk embroidery, Slavic cultural area; 5.
Tomb in Sveshchari (Bulgaria), 3. cent. BC; 6. Etrurian civilization; 7. Panticapes,
Krym, (Ukraine), 1. cent; 8. Pella, (Greece), Helenistic period; 9. Mountain Mother,
Allegory of Chastity, by Hans Memling, 1475 year; 10. Exultet roll, Rome, ca. 1300
year.

9

Pl.VII
1. Kosmizacija na ženskata figura preku životini. Metal aplication, Scythian
culture: 2. Boljšaja Cimbalka; 3. Kul-ob; 5. Hersoness; 6. Aleksandropolj; 10.
Hersoness; 12. Vettersfeld. Aplicatons for bronze vessel (6-5. cent BC.): 7,9.
Trebenište (R. of Macedonia); 8. Armento (Italy); 11. Folk embroidery, 20. cent (R.
of Macedonia); 13, 14, 15. Luristan Bronze (Iran), first half of the 1. mill. BC.
Pl.VIII
Early Medieval fibulae: 1. Maros Gambas (Romania); 2. Tiszafüred (Hungary); 3.
Daumen; 4. Pergamon (Asia Minor); 5,6,8,9. Čigirin (Ukraine); 7. Borovka; 10.
Blažki (reconstruction of the iconography). 11. Aker (Norway), Middle Ages; 12.
Church St.Mary, Poatje (France); 13. Bracelet, 12. cent., National Historical Museum
– Kiev (Ukraine); 14. Amulet, medieval Russia; 15. Аmulet, Belgorod, Middle Ages;
16. Aplication, Kip, Course of the river Irtyš, Siberia.
Pl.IX
1. Prague (Chech Republic), 15. cent; 2. San Pedro di Galigans, Herona; 3. North
Мesopotamia, 5. mill. BC; 4. Course of the river Volga, Etnography; 5. Komarovo,
Sarmatian culture; 6. Boeotia (Greece) 5. cent BC; 7. Mesopotamia, 2. mill. BC; 8,9.
Hacilar (Asia Minor), Neolithic; 10,11. Folk embroidery, Russija; 12. Оrnament,
Etnography of the ethnic group Nivhi, Siberia; 13. Votive figurine (Germany),
Etnography; 14. Calendar, Etnography, Siberia; 15. Leather ornaments, Etnography of
the etnic group Udegejcy, Siberia.
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Nikos Chausidis
Mythical Representations
of the Mother Earth in Pictorial Media
(Faculty of Philosophy – Skopje, Republic of Macedonia)
Within the basis of this research lies the question: “how could the archaic
man represent the mythical character Mother Earth in the pictorial media”? The
results which are to be exposed represent a brief synthesis of our past detail researches
which are already published in a form of separate studies in journals or as chapters of
monographies.
An answer of the raised question can be offered by the media of the language.
If our starting point is the way in which the term and the meaning of the mentioned
mythical character is formed inside this media (lecsem “mother” + lecsem “earth”),
than within the pictorial media it should also be constructed in a analogous way –
through the merging of the pictorial motifs of the both elements: the picture of a
mother + a picture of an earth. Because of this we believe that in the beginning it
would be necessary to determine how the archaic man could pictorially represent
these two elements.
In the pictorial media the function “mother” could have been represented
through a figure of an adult woman with clearly articulated gender features. But this
could be accomplished more explicitly and more impressive through the
representation of the birth giving act itself i.e. the emerging of the baby from the
uterus of the woman, or actually – the very moment in which she receives the function
of a “mother” (Pl.I:6,9). It should not be overlooked that for the members of the
archaic cultures it was not that simple to represent this scene, since the concepts of the
realistic i.e. naturalistic articulations of the reality were not completely elaborated
inside their vicinities. In one such constellation it appeared more simple, as well as
more economic, to evoke this complex scene only through the figure of a woman
represented stylized/schematized, in some of the birth giving poses – with stretched
legs, or spreaded and bended in the knees (Pl.I:5,7,8) (Čausidis 2005, 133-137;
Chausidis 1994, 155-163). The breast feeding is the second function that determines
the mother. According to this, it could as well encode the function “mother” in the
pictorial media in both ways: - explicitly, as a representation of a woman which
nurses a child; - implicitly, as a representation of a woman whose breasts appear
emphasized in different ways (through their hypertrophisation, nudity, showing,
touching or holding i.e. through their offering with the hands) (Pl.IX:3,6) (Čausidis
2005, 137, 200-203; Chausidis 1994, 84-89).
How the archaic man could pictorially represent the second mentioned
element – the earth? It seems that the archaic cultures did not develop concepts for
objective pictorial representation of the earth as a material i.e. structure. Nor did they
articulate concepts for naturalistic i.e. realistic representation of the landscape, and in
that way for the earth as its part as well. Unlike us, these cultures did not posses
objective i.e. scientifically based representations of the shape of the earth, so that
every culture formed personal representations regarding this question, based on the
characteristics of the local environment and the specific treatment of the culture
towards it. According to one of the most typical archaic representations in the
universe, the earth was imagined as a squire plate above which the circular sky in a
shape of an arch or vault arose (Pl.I:1). This form of the earth does not lie on some of
its realistic features, but on the inner human perceptive and orienting apparatus, which
is constipated in two axis` i.e. four directions (in front, behind, left, right). Such

1

spatial structures of the universe appear as descriptions in the verbal mythical forms,
but also in the elements of the material culture such as architecture and sculpture,
mostly on those with ritual character. But in the pictorial media these threedimensional representations had to be compressed into two-dimensions – usually
through “flattening” or “intertwining” of the both mentioned shapes. As a result,
schematized geometrical pictures appeared, in which base the square was shown (=
horizontal projection of the earth plate) and above it the circle or the semicircle (=
horizontal or vertical projection of the heavenly arch/vault), both connected through
some elongated vertical element (=cosmic axis) (Pl.I:2). There were also variants in
which the earth was represented by the rhombus, the reason for which should be
looked for in two places (Pl.I:3). On one side, the rhombus, as well as the square is
again with four angles, while on the other side, with its shape it resembles an open
vulva, thus coding the “female” i.e. the productive aspect of the earth. The twodimensional flattened projection of this variant is the rhombus – earth, surmounted by
a semicircle or a circle – the sky, among which a vertical segment stretches,
representing the cosmic axis (Pl.I:4) (Čausidis 2005, 30-37).
After we have represented the visual manifestations of the two components
which construct the syntagma “mother-earth”, the need for yet another summing of
the question “Why the woman i.e. the mother is equalized to the earth?” - appears.
We are convinced that the archaic consciousness (which percepts and valorizes more
functionally than morphologically) paid attention to the spatial interference between
two functions of the woman and those of the universe. Namely, in both cases, the
birth giving i.e. the creating (of the child and the plants) is realized by their lower
zones, while the nurturing – by the upper zones. In this context, the genital organs
were equalized to the earth from which plants grew, while the breasts from which
milk floats with the clouds and the rain. Because of the mentioned functions, there
appeared a mytho-symbolical equalization of the earth and the lower part of the
female body. This gradually led to their global identification and even to
personalization of the earth with a female mythical character with emphasized
generative functions. Thus the symbol and the deity Mother-Earth was formed, where
inside the frames of the oppositional concept the sky was given the husband/spouse
character, which with its dynamical components (sun, rain, light, warmth) fertilizes
i.e. provokes its creativity.
After the elaboration of the basic components that compose the mythical
character “Mother-Earth”, we can approach the elaboration of its basic symbolicallyiconographical types.
1. Mother made of earth
The three above mentioned representations of the mother (as a figure of a
woman, of a birth giving woman or of a breast feeding woman) could, inside the
frames of some archaic culture, represent the goddess Mother-Earth, yet not by
themselves, but accompanied with the verbal traditions which would denote the given
meaning. The presence of the component “earth” could be accomplished through the
articulation of these representations “using earth”, where we literally mean of the
plastic form made of any kind of earth i.e. mud or clay, which was afterwards dried or
baked i.e. transformed into ceramic. According to this, we can not exclude the
possibility that the Mother-earth was represented by different archaeological objects
on which a woman is pictorially represented (in a pose of giving birth or breast
feeding, but also in some more usual pose), especially if they are made of unbaked
earth / clay or ceramic. If we have in mind that the stone also represents a part of the
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earth i.e. belongs to the lower cosmic zone, than this group could potentially enclose
the pictorial representations of the mentioned types which were made of stone.
2. Personalization of the geometrical pictures of the earth
The square as a picture, symbol and ideogram of the earth encoded only the
humans` representations of the form of the earth i.e. the shape of the “earthly plate”
(Pl.I:1,2). The rhombus went deeper, because alluding to the vulva it conotated the
generative / creative functions of the earth (Pl.I:3,4) (Čausidis 2005, 93-130). But
none of the both represented one very essential aspect – the conceptions that the earth
is a living being and that it is a person i.e. deity. The archaic mythical consciousness
spontaneously compensated this lack in a very simple way – by anthropomorphization
of the mentioned geometrical images i.e. by adding of certain elements of the human
i.e. a woman’s body. One of these ways will be realized though articulation of the
rhombus and the square with a human (female) head i.e. face, which will lead to a
personalization of these images (Pl.I:10,11). Thus, both geometrical forms receive the
character of elements of the body of the represented mythical character, while the
added head / face will become feature of its personality (Čausidis 2005, 148-160).
Such example can be identified in different cultures all around the planet. The
variants with the square and the rectangle for the time being seem rare and more
typical for the prehistoric (Müller-Karpe 1974, Taf. 344; Gimbutas 1989, 238) and for
the more contemporary archaic cultures (Pl.II:1-4,8,9). They survive in the more
advanced cultures from the late prehistory and the Ancient Century, but usually
reinvented within the frames of one naturalistic conception. During this the
geometrized (un-anthropomorphic) body of the Goddess-Earth receives the shape of
her corpulent torso, which is usually covered with some wide dress, garment i.e. tunic
(Pl.II:5-7,10). We consider that on the given detail of the early medieval fibula
(Pl.V:3) a compromising solution was used – a polygon which alludes to a
geometrized earth, but also to a schematized birth giving pose of the goddess. From
the Neolithic to the Antique Period a variant can be followed where the face of the
goddess is marked inside the rectangular that represents the earth (Pl.V:2,4,5). The
variant with the anthropomorphized rhombus is in a way more convenient. We find
her on a sacral stone which was placed in the shrine near Obuhiv in Ukraine, which
existed during the first half of the I millennia AD (Pl.III:1) (Kravchenko 1998). We
believe that it represented the Mother-Earth, where presumably ritual sacrifices took
place. Even from the ancient written sources we find out about some stone plates
(probably similar to the mentioned one) or about different pieces of stone which
symbolized the great Mediterranean Goddesses (Juno, Arthemis, Kybela) (Dumezil
1997, 35; Srejović / Cermanović 1987, 203). The represented rhombic iconographic
variants are found in different epoques and regions (examples: PL.III: 2,3). We
intersept them on the elongated part of the early medieval two-plated fibulae (6-7
century) which are connected to the German (Kühn 1940; Koch 1988) and the Slavic
cultures (Korzuhina 1996, PL.82:1) (Pl. III:4-6). The mentioned significanse of these
pictures neetly feets in the cosmological iconography of this jewellry, in which frames
its elongated plate represented the lower zones of the universe (Čausidis 2005).
This iconographic conception is also found in two more variants in which the
squares are alternated with a triangle or a circle (Čausidis 2005, 150, 151)
(Pl.I:12,13). We consider that in both cases these geometrical elements also
functioned as ideograms for the earth. Similar as the rhombus, the triangle gathered
this role based on the identification (this time only functional and not morphological)
between the earth and the female genitalia or precisely the Venus area / the pubis as
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its most visible part. This merging of the triangle and the human (female) head is
found on one Neolithic sacrificial altar from Hungary (Pl.IV:8) (Gimbutas 1974, 130;
Fig. 108, 109), but also on one category of amulets from the Middle east (Pl.IV:6,7)
(Müller-Karpe 1974, Taf. 163; Holmberg 1996, 117). In a more hidden way we can
also detect it in the structure of concentric triangles which is present on a Neolithic
female idol from Bulgaria (Pl.IV:9,10) (Todorova-Vajsov 1993, 207).
It should be pointed that beside the representations of the earth as a
rectangular, those in which it was imagined as a circle i.e. circular plate or some other
circular object are quite often in the world. It should be emphasized that these
traditions quite by chance coincident to the contemporary knowledge’s of the circular
i.e. ball shape of the planet Earth. Reversibly, they are usually treated as most archaic
representations in which the concept of orientation by two crossed axis`, which will
lead to the appearance of the representations of the four-sided earth, has not yet been
applied (Čausidis 2005, 16-32). Through numerous variants, this conception is
followed on the Eneolithic stone representations from Kultepe (Pl.IV:1-3) (Müllerkarpe 1974, Taf. 296; Aydingün 2003, 35-39), where the earthly meaning of the circle
is coded by the middle triangle (Pl.IV:2,3) or by other elements which represent
“scenes from the life on the earth” (Pl.IV:1), while the personalization was
accomplished by one, two or three anthropomorphic heads (= hypostases of the
goddess-earth). On the Eneolithic cult vessels from the Cycladic Islands we find other
variants of this same conception (Müller-Karpe 1974, taf. 362; Gimbutas 1989, 102 –
Fig. 166), where the anthropomorphization of the earth is not accomplished through
the adding of a head, but by metamorphisation of the circle into a lower part of a
female figure, reduced to its enlarged hips and legs (Pl.IV:4,5). One example from
Siros (Pl.IV:4) clearly points that it is the lower part from the body of the GoddessEarth, in the midst of whose hips, inside the wavy sea, floats a boat with paddles. The
surrounding zigzag margin, also present on other objects of this type, could represent
the mythical river Oceanus which surrounded the lower cosmic zones. The productive
function of the Goddess is marked with a vulva (triangle in the middle), which in this
case is added pair of branches on the sides, as symbols of its fertility (Čausidis 2005,
150, 151).
3. The Mother-Earth appears behind the horizon
The cultures possessing more developed sense of the realistic pictorial
expression have tried to replace the abstract scheme “square / rhombus + female’s
head” with a more naturalistic variant in which the head or the bust of the goddess
peaks / appears / emerges from the horizontal line which marks the surface of the
earth i.e. the horizon (Pl.V:8-10). The appearance of this variant usually understands
the loss i.e. the forgetting of the meaning of the above mentioned geometric
ideograms of the earth. This conception is confirmed through numerous antique
examples in which the name i.e. the identity of the so articulated goddess can be
determined. The Gigantomachy from the Pergam Altar is one of those examples
where the figure thus represented can be identified as Gea (Pl.V:9), but there are also
others which have been identified as Demeter or Tellus (Pl.V:1,2,8) (Baring /
Cashford 1993, 306 – Fig.2; Marazov 2003, 243). If through this conception we
conceive the form “bust” / “half-long representation”, than a hypothesis could be
suggested according to which it appeared as a form of the representing of the
Goddess-Earth, whose lower part of the body can not be seen because she is drowned
i.e. equalized with the earth (Pl.V:1). Such examples can be identified in the frames of
the Egyptian civilization also (Pl.V:10), but for us it remains undetermined whether
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the emerging head and hands belong to Geb or to some other character that
personalized the earth (Čausidis 2005, 152-154).
4. The Mother-earth as an anthropomorphic mountain
The ground surface if quite undetermined in its form and dimensions, so that
the archaic conciseness demands some more explicable part of it, basing on which it
could project its understandings of the ground as a goddess. During that, the focus
usually fools on the mountain which erecting from the earth as its part and as an
object with a concrete volume and shape becomes a represent of the Mother-Earth.
The Goddess representative of the mountain and in the same time of the earth is
followed through numerous cultures. One of the most famous is certainly the
Phrygian Kybela. The early iconographical prototypes of these mythical images are
not known to us, but we learn of them indirectly through their medieval or modern
versions originating from Western Europe (Pl.VI.9; 10). Although in most of them
this character gathers features of the Virgin, there are examples where it is still signed
by the name of Tellus – the antique Goddess-earth (Lowden 2003, 22-29). In the
given examples she is methamorphised into a mountain, where in some cases the
nurturing functions, typical for the Mother-Earth, are accented (Čausidis 2008, 275284; Zorova 2009).
5. Phitomorphization of the female figure
The plants as inhabitants of the earth, in the pictorial media are often used as
represents and symbols of the lower universal zones. Related (merged or
methamorphized) with the lower parts of the figure of the birth giving goddess, they
suggest to their intertwines i.e. equalness with the earth and thus with the fertility of
this character. In a large part of the ancient world the picture of a goddess whose
spread legs are transformed into different blossomed plants with branches, leafs,
flowers and fruits, is very popular (Holmberg 1996; Marazov 1992, 228-234). We
offer several antique examples from Scythia, Thrace and Macedonia (Pl.VI:5-8), for
which we believe they represented the Mother-Earth. The same meaning could also be
given to the representations where the whole figure of the woman is fithomorphized
i.e. transformed into a tree or some other plant, where it often keeps the global
contours of a woman represented in a birth giving pose (Pl.VI:1-4) (Chausidis 1994,
167-176; Čausidis 2005, 143, 144, 161-163).
6. Zoomorphization of the legs of the birth giving goddess
As we have seen, for the archaic man it was very difficult to represent and
determine the space with its three spatial levels– the earth, the ground and the sky in a
pictorial level. This challenge was realized simply by the way that every zone was
complement with animals which were its most typical inhabitants. Thus the snakes
and the rest of the reptiles became marks of the underground, the mammals represents
of the ground, while the birds - marks of the heavenly zone. In the same way the
figure of the Great Goddess which comprises the whole universe with its body will be
also spatially encoded, placing the most suitable animals for every zone on or by her
figure (Pl.VII:1) (Čausidis 2005, 144-146). In this case we are extremely interested in
the lower parts of the goddess` body (the birth giving organs, the abdomen, the hips
and legs) which are equalized with the lower spatial zones (earth, underground and
earthly waters). Within the frames of this concept her legs spread in a birth giving
pose will be metamorphized into snakes because of the presence of these animals as
symbols of the earth and the underground. In some cases they will turn into snakes`
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tails (Pl.IX:5), while in others into heads i.e. snakes` protomes (Pl.VII:7-9). The fish
as an inhabitant of the lower universal zones (the earthly waters) will also participate
in this concept of zoo-metamorphization of the Birth giving Goddess – Earth. The
result of this will become the iconographical type of a goddess with spread legs which
end in a form of fishes` flippers, who is clearly confirmed as a specific mythical
character in numerous world mythologies (Pl.IX:1,2,4). There are variants where both
legs merge into a unique back part with a flipper (Pl.IX:4), but examples also exist
where the fishes` pair are not entirely merged (assimilated) in the goddess` body
(Pl.IX:1). In different cultures the legs of the goddess will be metamorphized into
protomes of different animals which inside the local ambient possessed the functions
of chthonic symbols or were given some more general sacral character (a horse, a
goat, birds of pray etc.) (Pl.VII; PL.VIII) (Čausidis 2005, 170-191; Chausidis 1994,
184-190).
The first of the mentioned variants – the one with snakes` legs is very
frequent inside the Scythian cultural sphere. The ideal example of this type of a deity
is the Scythian “Goddess with Snakes` Legs”, which is determined in the historical
sources with clear characteristics of a chthonic deity bearing features of Mother-Earth.
But despite this description, in the archaeological material (luxurious appliqués made
of gold and other precious metals), her twisted legs usually do not end with snakes`
protomes, but with those of some other animals (goats, rams, birds and other
undetermined species) (Pl.VII:2,3). The variants without protomes are not rare, as
well as those with two or more pairs of zoomorphized legs (Pl.VII:2-6,10). Several
elements point to the chthonic character of these protomes – legs. On most examples
between them appears a disc supplemented with rays (Pl.VII:6,10) for which we
believe that it marks the sunrise, articulated as its birth from the womb of the MotherEarth. On the appliqué from Vettersfeld (Pl.VII:12), the pair of animal’s protomes
emerge from the back flipper of one macro-cosmic fish, on whose giant body other
animals are also articulated as represents of the three cosmic zones (fishes, land
animals, birds). We suggest that the hawk placed between these protomes should be
understood as a symbol of the Heavenly God who is represented in a moment of
fertilization of the Great Mother (hieros gamos) (Čausidis 2005, 174-176).
Examples of this iconographical type also appear in the Thracian area and
Macedonia (Pl.VII:4,7,9), where the zoomorphic component of the birth giving
goddess is not very clearly determined. The variant with snakes` protomes is
especially present on the antique bronze craters from Macedonia, Italy (Pl.VII:7-9), as
well as on the famous example from Vix (France). There are clear indications that the
Greek manufacturers of these vessels shaped this goddess according to the mythical
conceptions of the local buyers, for which these vessels were intended. According to
some sources, they probably represented the goddess Mother-Earth, the founder and
the protector of the local ethnic groups. We have placed a hypothesis that the
paradigm of the Macedonian examples could be Harmony – the wife of the mythical
Cadmo (Čausidis 2005,176-179).
Such zoomorphised goddess is also present on the famous bronzes from
Luristan – precisely on the cultic objects which are known as “standards” in the
science. In the intertwining of several parallel iconographic layers, deposited by the
centurial existence of these objects, one which suites to the here noted iconographical
type (a goddess which holds her spread legs ending like animas` protomes) can be
detected (Pl.VII:13-15). Her birth giving function is also coded with the motif of an
open vulva which is represented in the lower zone of the objects (Pl.VII:13) (Čausidis
2005, 60-67, 176).
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The figure of the goddess with zoomorphised legs is also clearly followed on
the early medieval jewelry from Eastern, Central and Southeastern Europe. She is
especially clearly present on the Slavic fibulae of the Dnepr type (Pl.VIII:5-10). On
the elongated plate, which represents the lower universal zones, in different
prototypes appear specific iconographical variants of this mythical character. Most
represented are the horse protoms, goat protoms and those of some other unidentified
animals, where in some cases metamorphoses of the horse protoms into birds`
protoms can be followed. The female gender of the figure is also marked with the two
perforations which signify her breasts (Pl.VIII:5,7,9). On this and on some other
medieval examples of jewelry we can also identify a variant in which the hands / arms
of the figure are zoomorphised in the same way (Pl.VIII:16). The iconographic
similarity of these and the presented Scythian examples is very indicative (compare
(PL.VIII:5-10 with PL.VII:2,3,5,6,10), especially if we have in mind that the partial
core of distribution of these fibulae matches with the ancestry Scythian territories
(Čausidis 2005, 195-197; for this jewelry: Rodnikova 2006; Rodnikova 2006a). The
same motif, this time with legs in a form of birds` protoms, also appears on one other
similar type of early Slavic fibulae. That is the type named “Maros Gambas
Pergamon”, which is present from Romania and Hungary, through Macedonia, all the
way to Asia Minor (Pl.VIII:1-4). Within the frames of this type appears a variant with
one (Pl.VIII:3,4) and with two pairs of birds` protoms (Pl.VIII:1,2), which also
corresponds well to the represented Scythian and Thracian examples (Pl.VII:2-5)
(Čausidis 2005, 193-195; for this jewelry: Gavrituhin 1991, 131-134).
The mythical character of the birth giving woman with zoomorphised legs is
very present between the Eastern Slavs even after their Christianization. It appears on
a category of banded bracelets (Pl.VIII:13) where its representation points to close
relations with the mentioned early medieval fibulae, but also with the much older
Scythian examples (compare with Pl.VII:3,5). The birth giving woman with snakes`
legs, completed with different animal heads is present on the reverse side of one
category of Russian medieval amulets (known as “zmeeviki”) (Pl.VIII:14,15), usually
combined with figures of Christian saints, represented on the obverse. She is often
accompanied with a written magical formula in which the personalized uterus
(Histera) is mentioned as an element with certain negative connotations (malady,
death). These examples also show evident relations to the older antique examples
(Čausidis 2005, 180-181; Rybakov 1987, 652-656, 691-736; Nikolaeva Černecov
1991).
Although sporadically, the figure with zoomorphised legs also appears within
the sphere of the medieval German cultures, but here it often receives masculine
features (Pl.VIII:11). As a motif she is also represented in the Romanic church plastic
(Pl.VIII:12). Very clear traces of the here represented iconographical types are
followed even in the folklore ornaments of some European and Asian populations, for
example those from Siberia, Caucasus and the Slavic regions (Pl.VII:11; PL.IX:1012) (Čausidis 2005, 180-184)
7. The mouth of death
What is symbolized by the scary mouth of Gorgon-Medusa (Pl.V:6,7), the
character which is often represented like some of the above mentioned iconographical
types (birth giving pose, spread snake legs) (Pl.I:8; PL.VII:7-9)? We are also familiar
with earlier and later examples where the woman in a birth giving pose is represented
with a grotesque open mouth, accented teeth and thrusting tongue (Pl.I:6,8;
PL.III:8,9). We follow her beginning from Lepenski Vir (Pl.III:8), through the
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Hindustan Kali all the way to the western European Shela na-gig (Pl.III:9). There are
indications that the mouth represented in such way associates to yet another opening,
located in the opposite end of the woman’s body – the vulva. We also find it in the
already mentioned Luristan bronzes, where on the genital zone of the birth giving
woman, between her zoomorphized legs there is a representation of yet another head –
grotesque and with wide open eyes (Pl.VII:14,15). The explicit manifestations of this
allusion is represented by the mythical character Baubo, whose head and mouth are
transported in the area of her stomach and genitalia (Pl.III:7,11,12). It is thought that
this character, present in the Mediterranean and in Europe from the Mycenaean period
to the New century, represented a personalization of the vulva. Inside this change of
the female’s openings the negative aspect of the vulva is coded and with this the
negative aspect of the Birth giving Goddess-Earth. That is “vagina dentate” – the
aspect of death, constipated as swallowing, eating and destroying of life. The word is
about a function diametrically contrasted of that of the vulva. It symbolizes the
destructive aspects of the Mother-earth which always takes back that which she once
created as a condition for its perpetual animating (Marler 2002; Neuman 1974;
Devereux 1990; Chausidis 2005, 138, 139, 190, 226-233, 281, 377).
8. Frog – Birth giving woman - Earth
Apart from the snake, the frog is yet another representative of the reptiles,
which very often represents or accompanies the figure of the Goddess-earth. On the
Siberian objects (calendars, shamanistic drums) which represent the universe, the frog
is placed in a central position and stands for the earth, while the circle around it – the
cosmic waters and / or the sky with the phases of the temporal cycle (Pl.IX:14,15).
The reason for this is not only the fact that it is a habitant and representative of the
lower universal zones. The very shape of the body of this animal, with its muscle and
spread legs alludes to the pose of the woman during birth giving and coitus (Pl.IX:7
compare to 8,9). It is in this similarity that we should look for one of the basic reasons
because of which in many cultures appears a direct equalization between the frog and
the vulva, between the frog and the woman and the frog and the birth giving goddess
(Čausidis 2005, 165-167, 209-211; Chausidis 1994, 176-181). Because of these
reasons through the entire world the frog is present on the jewelry, the amulets and
other ritual objects, which are often connected to the spheres of fertility and birth
giving (Gimbutas 1989, 251-256). In the Balkan and Middle Europe the following
ritual still exists: women without children use wax to produce votive statuets in a form
of a frog (Pl.IX:13) and they leave them on certain ritual places, believing that in this
way they will conceive and will have a successful delivery (Kus-Nikolaev 1928).
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