
Wszędzie, gdzie potrzeba nośników 
znaczeń dla przekazania myśli wy-

kraczających poza powierzchowną ba-
nalność, nieustannie obecne są symbole. 
Pomimo że obcujemy z nimi na co dzień 

– w  języku potocznym, w skrótach my-
ślowych – to jednak rzadko je zauważa-
my. Czasami przybierają formę baśni, le-
gendy, zabobonu, czasem przypowieści 
lub przysłowia.

Jednym z najbardziej rozpowszechnio-
nych symboli, występujących w wielu reli-
giach i mitach jest ryba. Najważniejszym 
motywem mitotwórczym było powiązanie 
ryb z żywiołem wody, ponieważ na nim 
człowiek pierwotny zbudował cały szereg 
wierzeń. Ryba stała się zatem symbolem 
narodzin, nieśmiertelności, morza, chrztu, 

eucharystii, wolności, płciowości, obfito-
ści, mądrości i odrodzenia. Spotkać ją moż-
na również w kulcie wszystkich bóstw lu-
narnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
bogiń miłości i płodności: Atargatis, Isz-
tar, Niny, Izydy i Afrodyty. Była też świę-
tym pokarmem (1).

Odnalezione w Sumerze, w  ruinach 
świątyni al-Ubaid (V – IV tys. p.n.e.) ości 
ryb dowodzą, że ryby składano w ofierze 
bogom świata umarłych i  samym zmar-
łym (2). Także w starożytnej Grecji i Rzy-
mie ryby uważano za stworzenia chtonicz-
ne (świata podziemnego).

Pierwszy historyczny władca Dolnego 
i Górnego Egiptu miał wśród swych kró-
lewskich symboli okazałego suma, co mo-
żemy do dziś podziwiać na niektórych za-
chowanych zabytkach z epoki tynickiej. Co 
więcej od nazwy tej ryby – nar – wywodzi-
ło się imię władcy (Narmer; 3). Kształt ryby 
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Ryc. 1. Matsja, pierwsze zstąpienie boga 
Wisznu, VII w.

Ryc. 3. Alaskańska maska z XIX w., przedstawiająca 
duszę łososia

Ryc. 2. Wyobrażenie łososi na słupach totemicznych 
na Alasce

Piśmiennictwo

 1. Report of the workshop: KHV PCR diagnosis and surveil-
lance. Central Veterinary Institute, Lelystad, The Nether-
lands 2009.

 2. Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. World 
Organization for Animal Health, Paris 2009.

 3. Gilad O., Yun S., Zagmutt-Vergara F.J., Leutenegger C.M., 
Bercovier H., Hedrick R.P.: Concentrations of koi herpe-
svirus (KHV) in tissues of experimentally infected Cypri-
nus carpio koi as assessed by real-time TaqMan PCR. Dis. 
Aquat. Organ. 2004, 60, 179-87.

 4. Bergmann S. M., Riechardt M,. Fichtner D., Lee P., Kempter 
J.: Investigation on the diagnostic sensitivity of molecular 

tools used for detection of koi herpevirus. J. Virol. Me-
thods 2010, 163, 229-233.

 5. Gray W.L., Mullis L., LaPatra S.E., Groff J.M., Goodwin 
A.: Detection of koi herpesvirus DNA in tissues of infec-
ted fish. J. Fish Dis. 2002, 25, 171-178.

 6. Yuasa K., Sano M., Kurita J., Ito T., Lida T.: Improvement 
of a PCR method with the Sph 1-5 primer set for the de-
tection of koi herpesvirus (KHV). Fish. Path. 2005, 40, 
37-39.

 7. Bercovier H., Fishman Y., Nahary R., Sinai S., Zlotkin A., 
Gilad O., Elear A., Hedrick R.P.: Cloning of the koi her-
pesvirus (KHV) gene encoding thymidyne kinase and its 
use for a highly sensitive PCR based diagnosis. BMC Mi-
crobiol. 2005, 5,13.

 8. Bergmann S.M., Olesen N.J., Castric J., Jansson E., Ma-
tras M, Engelsma M., Way K., Bovo G.: Non-lethal sam-
pling and virus detection in fish latently infected with koi 
herpesvirus (KHV). 144th Annual Meeting of the Natio-
nal Reference Laboratories for Fish Diseases and Work-
shop on Reagents and Diagnostic Kits. Aarhus, Den-
mark 2010.

Mgr inż. Joanna Maj, Zakład Chorób Ryb, Państwo-
wy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Ba-
dawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, e-mail: 
joanna.maj@piwet.pulawy.pl

Prace poglądowe

976 Życie Weterynaryjne • 2011 • 86(12)



nadawano także fallusowi Ozyrysa, lecz rów-
nocześnie wiązano go z żeńskim aspektem 
płodności, jako emblemat Izydy i Hathor.

W  buddyzmie rybie przypisuje się 
szczególne znaczenie jako inkarnacji Bud-
dy, metafory Prawa. Jej wyobrażenie na od-
cisku jego stopy symbolizuje wyzwolenie 
się z wszelkich pragnień i więzi (4).

W hinduizmie rybę uważano za pierw-
sze wcielenie boga Wisznu (Matsja; ryc. 1), 
który pod postacią złotej ryby uratował 
z potopu Manu, hinduskiego odpowied-
nika Noego (1). Ryba uznawana jest rów-
nież za emblemat płodności i zdrowia oraz 
atrybut bogów miłości.

W wierzeniach celtyckich dominują-
cą rybą był łosoś, poczytywany za jedno 
z najstarszych stworzeń świata. Utożsa-
miany ze świętymi źródłami, symbolizo-
wał wszechwiedzę bóstw oraz uzdrawia-
jącą moc wody (5). Łączony był ponad-
to z duchową mądrością i zdolnościami 
proroczymi (6). Zarówno w tradycji cel-
tyckiej, jak i nordyckiej znane były poda-
nia o łososiach zmieniających się w ludzi 
czy o bogach, którzy ukazywali się pod 
postacią tych ryb. Nordycki bóg Loki 
uniknął gniewu Thora, zmieniając się 
w łososia, jest to jeden z licznych mitów, 
w których ryba jest ucieleśnieniem idei 
wolności (7). Wolna była na przykład od 
zagrożeń potopu, odgrywającego ogrom-
ną rolę w mitach wielu ludów od Izraela 
po Arktykę (6). Indianie z północno-za-
chodniego wybrzeża Ameryki Północnej 

obdarzali łososia magicznymi zdolnościa-
mi, jako świętego dawcę życia i uzdrowi-
ciela (ryc. 2, 3).

W kulturach wschodnich ogromne zna-
czenie symboliczne odgrywał karp. W Chi-
nach symbolizował długowieczność, wy-
trwałość, a szczególnie talent literacki i na-
ukowy. Przynosił także szczęście, dlatego 
przed domami wywieszano papierowe wi-
zerunki karpi, które strzegły dom przed 
pożarem (8). Chińskie słowo określające 
rybę jest homofonem słowa dobrobyt, stąd 
ryba stała się reprezentantem wszystkiego, 
co gwarantuje ten stan, a więc bogactwa, 
regeneracji i harmonii (1). Utożsamiana 
jest też z boginią Kuan-Yin, najważniej-
szą żeńską postacią z chińskiego pante-
onu (ryc. 4). Może mieć ona wiele par rąk, 
którymi stara się złagodzić cierpienia nie-
szczęśliwych, gdyż przepełnia ją nieskoń-
czone współczucie.

Ryc. 8. Fragment sceny połowu ryb na nadmorskich 
mokradłach, 2400 p.n.e., Luwr, Paryż

Ryc. 9. Dwie ryby unoszące się w górze wodnej, 
symbol duszy zmarłego, malowidło w grobie Menny, 
1400 p.n.e.

Ryc. 10. Ceramiczny stwór mitologiczny z kultury 
Nazca, Peru, II w.

Ryc. 4. Bogini Kuan Yin reprezentująca boską siłę 
współczucia, VI w.

Ryc. 7. Kamienna rzeźba, 3000 p. n. e., Ermitaż, 
Sankt Petersburg

Ryc. 6. Kannon, bogini litości, jadąca na karpiu, 
japońska garda miecza z XIX w.

Ryc. 5. Dziewiętnastowieczny obraz karpia
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W Japonii karp (ryc. 5, 6) symbolizował 
odwagę, ducha samurajskiego, siłę, wytrzy-
małość, cierpliwość, dostojeństwo, pogo-
dzenie się z  losem, a  także pomyślność. 
W naszym kraju do czasów współcze-
snych panuje przekonanie, iż łuska karpia 
wigilijnego, włożona do portfela, w nad-
chodzącym roku ma chronić przed bra-
kiem pieniędzy.

Obraz ryby w kulturze zachodniej wią-
że się głównie z symboliką religijną, przede 
wszystkim chrześcijańską. Znakiem roz-
poznawczym pierwszych chrześcijan była 
właśnie ryba, nie krzyż. Grecki termin 

oznaczający rybę, Ichtys, odpowiadał inicja-
łom rozmaitych określeń Chrystusa (Iesoūs 
Christós Theoū Yios Sotèr: „Jezus Chrystus 
Zbawiciel, Syn Boży”; 9).

Symbol ryby w sztukach plastycznych

Ryba niosła również moc kreacyjną. Naj-
starsze przedstawienia ryby, w postaci mi-
niaturowej rzeźby łososia, mają 5000 lat 
(ryc. 7). Do łososia ludy północy odnosiły 
się z ogromnym szacunkiem, gdyż w ich 
wyobrażeniach uosabiał on połączenie 

delikatności i  siły, a  także poczucie wła-
snej godności.

Ogromnie rzadko zdarza się dziś oglą-
dać reliefy barwne, które pozwoliłyby mó-
wić o autentycznej sztuce malarskiej staro-
żytnego Egiptu (ryc. 8). Mimo to fragment 
sceny połowu ryb na nadmorskich mokra-
dłach przechowywany w zbiorach Luw-
ru wprawia w szczery podziw. Budzi es-
tetyczną radość dzięki świeżości kolorów, 
pozwalających rozróżnić łuski rybie i płe-
twy węgorza, który jak gdyby poruszał się 
w wodzie. Realizm malowidła stworzyła 
bezpośrednia obserwacja przyrody, dzię-
ki czemu można rozpoznać każdy z przed-
stawionych gatunków (10).

Prawdziwym muzeum malarstwa egip-
skiego jest wielka nekropolia szlachecka 
w Tebach Zachodnich. Za przykład wirtu-
ozerii szczegółu służy świetna scena polo-
wania i połowu ryb na bagnach (ryc. 9) z ma-
lowidła w grobie Menny, pisarza i urzęd-
nika w królewskich dobrach Tomesa IV.

Ryby można też podziwiać wśród moty-
wów dekoracyjnych umieszczonych na na-
czyniach hellenistycznych, odnalezionych 

Ryc. 11. Szamański, ałtajski kalendarz kartkowy

Ryc. 14. Chleb i ryba (krypty Lucyny), katakumby 
Kaliksta, III w.

Ryc. 17. Giuseppe Arcimboldi, Woda, 1563 r., 
Wiedeń, Kunsthistorischens Museum

Ryc. 15. Rafael Santi, Cudowny połów ryb, 
1514–1515, Muzeum Watykańskie

Ryc. 18. Trzy ryby splecione ze sobą

Ryc. 16. Georg Flegel, Martwa natura z rybą i chrząsz-
czem, 1635 r., Kolonia, Wallraf-Richartz Museum

Ryc. 19. Klamka w kształcie ryby,  
klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, XVI w.

Ryc. 12. Kapłan Sumerów

Ryc. 13. Japoński bóg szczęścia Ebisu
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na Cyprze. Także w ceramicznych wyobra-
żeniach stworów mitologicznych Peru, 
w kulturze Nazca (ryc. 10) i na szamańskim, 
ałtajskim kalendarzu kartkowym (ryc. 11).

W sztuce z okresu nowoasyryjskiego, 
a potem nowobabilońskiego spotkać moż-
na kapłanów w przebraniu ryby. Nosili oni 
szaty pokryte rybią łuską oraz nakrycia 
z rybich głów, które z czasem przyjęły for-
mę mitry chrześcijańskich biskupów. Ta-
kie właśnie postaci znamy z sumeryjskich 
reliefów przedstawiających sceny kultu 

(ryc. 12). Pamiętajmy, że właśnie owa rasa 
pół-ryb i pół-ludzi nauczyła człowieka pi-
sma, budowania miast, rolnictwa i wytapia-
nia metali (3). Także w wielu innych mitach 
pierwotne ryby pełniły funkcję cywilizu-
jących herosów. Wynikać to może z faktu, 
że ryba symbolizuje obfitość i bogactwo ży-
cia w oceanie, który jest łonem dającym ży-
cie lądom (2).

Ryby jako motyw dekoracyjny są bardzo 
często spotykane na Dalekim Wschodzie 
(10). Ich wizerunki na obrazach, porcela-
nie, amuletach od wieków cieszą się wiel-
kim powodzeniem (ryc. 13). Wysoko ce-
nione są również w sztuce aranżacji prze-
strzeni, Feng Shui.

Najwięcej jednak motywów odnoszących 
się do symboliki ryby odnajdziemy w sztuce 
sakralnej, gdzie zawarte jest całe bogactwo 
chrześcijańskiej duchowości. Podobizna 
ryby była najczęściej używanym, zaszyfro-
wanym symbolem Chrystusa – ze względu 
na jego relację z wodą, czyli chrzest, i odno-
wienie duchowe (ryc. 14). W ikonografii tego 
czasu rybak wyławia ludzkie istoty z oceanu 
zwykłego życia, z grzechu, ale też poma-
ga w rozwoju i przygotowuje do królestwa 
Bożego (11). Motyw cudownego połowu 
ryb wykorzystał Rafael Santi (1489–1520), 
który w swoich obrazach starał się osią-
gnąć wrażenie idealnego piękna (ryc. 15).

Ryby widnieją też na stole, przy którym 
odbywa się Ostatnia Wieczerza. Jako ucie-
leśnienie Chrystusa – symbolizują strawę 
duchową, która materializuje się w eu-
charystii i tak była wielokrotnie przedsta-
wiana. Alegorię eucharystii w pełni obra-
zuje dzieło niemieckiego malarza Georga 
Flegel Martwa natura z  rybą i  chrząsz-
czem (ryc. 16).

W ikonografii czterech żywiołów ryby 
kojarzone są z wodą, ukazał to w sposób 
dość osobliwy włoski mistrz Giuseppe Ar-
cimboldi (ryc. 17).

Nie bez znaczenia jest pozycja, w jakiej 
ryby są przedstawione. Splecione bądź po-
łączone jedną głową są znakiem jedności 
Trójcy Świętej (ryc. 18), przy czym taki wi-
zerunek odnajdujemy także w  ikonogra-
fii egipskiej, indyjskiej, babilońskiej, bir-
mańskiej, perskiej, celtyckiej i  starofran-
cuskiej (12).

Przez całe wieki symbolicznym rysun-
kiem ryb zdobiono naczynia chrzcielne czy 

Ryc. 20. Symboliczny znak (brama) spotkań 
katolickiej młodzieży w Lednicy

Ryc. 22. Frederic Leighton, Rybak i syrena, 1856 r.

Ryc. 23. Edward Burne-Jones, Głębiny morza, 1887 r.

Ryc. 24. Sztuka bodypaintingu

Ryc. 25. Gunnel Harlin, Nakarmienie pięciu tysięcy, 
1986 r.

Ryc. 21. Polichromia ścienna w synagodze 
w Niebylcu, XIX w.
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kamienie nagrobne. Umieszczano ją rów-
nież jako motyw zdobniczy, na niezliczo-
nych ubiorach, wazach, rzeźbach, orna-
mentach (ryc. 19). Od IV wieku znak ryby 
pojawiał się coraz rzadziej, przez co sym-
bolika z nią związana stała się dla większo-
ści wiernych niezrozumiała.

Obecnie w Kościele katolickim emble-
mat ryby jest znów żywy; świadczy o tym 
pierścień rybaka noszony przez papieży, 
na którym wygrawerowany jest cudow-
ny połów ryb dokonany przez św. Piotra, 
opisany w Ewangelii według św. Łukasza. 
W Polsce zaś, w 2000 r. na Polach Lednic-
kich, gdzie odbywają się spotkania katolic-
kiej młodzieży, postawiono Bramę Trzecie-
go Tysiąclecia – Bramę Rybę (ryc. 20; 13).

W kulturze żydowskiej, w której sym-
bolika ryb jako zwierząt płodnych jest ra-
dosna, były ryte i malowane na świątecz-
nych talerzach, ich formę mają często be-
saminki kojarzące się ze słodyczą szabatu. 
Pojawiają się na nagrobkach, a także jako 
element dekoracji synagog, jak np. na poli-
chromii ściennej synagogi w Niebylcu, za-
liczanej do najciekawszych tego typu za-
bytków w kraju (ryc. 21).

Niezmiernie częstym i wdzięcznym te-
matem w sztuce są syreny, które mitolo-
gia grecka przedstawia jako półkobiety- 
-półryby obdarzone urzekającym gło-
sem, zamieszkałe w niebiańskich sferach 
(14). Ozdabiano nimi grobowce, sarkofa-
gi i komory grobowe. W kulturze pracel-
tyckiej syreny symbolizują pokusy świata, 
które należy pokonać. Zachowało się ich 
w zachodniej Europie kilkadziesiąt. Zdo-
bią mury kościołów, są na mostach i bra-
mach (ryc. 22, 23).

Współcześnie ryby stały się motywem 
wykorzystywanym również w bodypaintin-
gu, przez niektórych uważanym za jedną 
z najstarszych form sztuki (ryc. 24).

Wymienione dzieła wzbogacają naszą 
kulturę i zarazem udowadniają, jak często 
ryba była źródłem inspiracji artystycznych.

Motyw ryby w literaturze

Ryba znalazła trwałe miejsce w literaturze. 
W Biblii o rybach jest mowa kilkadziesiąt 
razy. Co ciekawe – nie wymieniono żad-
nej nazwy gatunkowej czy rodzajowej, nie 

mówi się o nich w aspekcie zoologicznym 
czy kulturowym. Ważne było kryterium 
czystościowe: wolno było spożywać tylko 
ryby mające płetwy i  łuski. Obok chleba 
należały do dań powszednich. Wskazują 
na to słowa Chrystusa, gdy mówi o proś-
bie syna do ojca o chleb czy rybę – czy ten-
że poda mu kamień albo węża? Apostoło-
wie jako żelazną rezerwę przed rozmno-
żeniem chleba nie mieli nic prócz pięciu 
chlebów i dwóch ryb (15). Tę biblijną hi-
storię, w której Boża chwała ukazywała się 
w całej pełni i prowadziła człowieka, ilu-
struje obraz „Nakarmienie pięciu tysięcy” 
autorstwa Gunnel Harlin, który w 2007 r., 
można było obejrzeć w kościele ewange-
licko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie 
(ryc. 25). Ten sam motyw odnajdujemy też 
na jednej z najpiękniejszych mozaik znale-
zionych na Ziemi Świętej, w Kościele Roz-
mnażania Chleba w dolinie Tabgha (ryc. 26).

Ryby pojawiają się też w  tomach po-
etyckich Zbigniewa Herberta i Wisławy 
Szymborskiej, która w utworze W rzece 
Heraklita pisze o rybie jako symbolu ru-
chu i przemian.

W zbiorowej świadomości społecznej 
funkcjonują bajki o złotej rybce. Najbar-
dziej znana jest opowieść O rybaku i zło-
tej rybce (1833 r.) Aleksandra Puszkina, wg 
braci Grimm, lub o podobnej fabule baj-
ka O babie, rybaku i złotej rybce, czy inna 
wersja O rybaku i  jego żonie. Baśnie te, 
choć magiczne, tłumaczą porządek spo-
łeczny, a eskalacja życzeń obnaża jedynie 
długą listę ludzkich przywar i przypomi-
na o niemożności odwrócenia ograniczeń 
ludzkiej kondycji.

Ryby nie mogło też zabraknąć wśród bo-
haterów bajek Jana Brzechwy. Wystarczy 
wspomnieć takie utwory, jak: Ryby, Ryby, 
żaby i raki, Nurka do wody, Śledź i dorsz 
oraz Śledzie po obiedzie.

Wokół motywu ryby osnuło się też wie-
le podań i różnego rodzaju opowieści, jak 
przepiękna legenda Wars i Sawa o war-
szawskiej Syrence, czy O nieposłusznej 

flądrze, którą za nieposłuszeństwo Nep-
tun ukarał płaskim kształtem.

Znana jest też kaszubska opowieść O ry-
baku Sieciarzu i księżniczce Dianie czy le-
genda Suwalszczyzny O siei wigierskiej, 
która trafiła do wód Wigier za sprawą za-
konnika Barnaby i diabła. Inne z kolei po-
danie, z terenów nadwiślańskich, opowia-
da o olbrzymim węgorzu, któremu składa-
li ofiary mieszkańcy Tolkmicka. Natomiast 
legenda o Królu ryb opisuje króla Sielaw, 
który na życzenie bogów pruskich odstra-
szał ryby z jeziora Śniardwy, by zahamo-
wać ludzką chciwość.

Wymienione teksty ukazują, że nie tyl-
ko każda kultura, religia, ale także każdy 
kraj, każdy region ma własne wierzenia, 
własne opowieści, bajki, które przenika-
ją się wzajemnie, tworząc kolejne, nowe 
wątki, a co za tym idzie także symbole, 
zrozumiałe i istotne tylko dla danego re-
gionu, narodu.

Znaczenie ryby w folklorze słownym

Jakby na marginesie literatury, w jej ludo-
wej formie znajdują się przysłowia. Szcze-
gólne bogactwo znaczeń przenośnych hi-
storia związała z rybą. Już od czasów Sta-
rożytnego Egiptu znane jest we wszystkich 
niemal kulturach powiedzenie: milczy jak 
ryba, które w Polsce z czasem przekształ-
ciło się w: dzieci i ryby głosu nie mają.

Inne podobieństwa zachowań ludzi i ryb 
ujęte jest w związkach frazeologicznych: 
zdrów jak ryba, czuć się jak ryba w wodzie, 
ryba psuje się zawsze od głowy czy też zim-
na jak ryba.

Niemniej powszechne jest nazywanie 
osoby majętnej i wpływowej grubą rybą, 
lub osoby mało znaczącej płotką. Alegoria 
– duże ryby zjadają małe, czyli kto silniejszy 
ten wygrywa – o ludziach bogatych, żyjących 
kosztem biednych, często jest przedstawiana 
w plastyce, jak np. w słynnym obrazie Przysło-
wia niderlandzkie Hieronima Boscha (ryc. 27).

Przenośni, powiedzeń nawiązujących 
do ryb jest o wiele więcej, jednakże nie-
które z nich uległy zapomnieniu, jak np.: 
–  Ryby i grzyby, mąka i łąka – oznaczają-

ce zasobny majątek, gdzie niczego nie 
brakuje.

–  Kiedy się ryba łowi, żyto się nie rodzi – 
co wskazuje na okres słoty i powodzi.

–  Gdzie wiele ryb, tam rośnie grzyb, lub 
powiedzenie przeciwstawne kiedy nie 
ma ryb, dobry i grzyb, albo na bezry-
biu i rak ryba.

–  Łowić ryby w mętnej wodzie– czyli czer-
pać dochody z brudnych interesów.

–  Ryby lubią pływać – ryba bez napoju 
(bez wina) jest trucizną.
Wiele przysłów nie jest dla współcze-

snego człowieka zrozumiałych, nie tylko 
z uwagi na fakt, iż zmianie uległo samo 
słownictwo, ale przede wszystkim dlatego, 

Ryc. 26. Bizantyjska mozaika z 450 r. n.e., Kościół 
Rozmnażania Chleba w dolinie Tabgha

Ryc. 27. Hieronim Bosch, Przysłowia niderlandzkie, 
1559 r.
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że ludzie przestali rozumieć język sym-
boli (16).

Symbol ryby w astrologii

Od najdawniejszych czasów niebo zajmo-
wało niezwykle ważne miejsce w ludzkiej 
kulturze. To w niebie mieli swoje siedzi-
by bogowie i wiele niebiańskich zwierząt, 
które występowały zarówno w formie po-
jedynczych ciał niebieskich, jak i całych 
grup gwiazd (17). Wśród rozświetlonych 
i  rozbrzmiewających niebiańską muzyką 
starożytnych gwiazdozbiorów bez trudu 
wyróżnić można Złotą Rybę (ryc. 28), Ryby, 
Rybę Latającą i Rybę Południową.

Wiedza tajemna o wpływie gwiazd prze-
niknęła w najróżniejsze dziedziny życia 
ludzkiego, dlatego też przyjęto metodę 
przepowiadania z nich przyszłości, opartą 
na systemie znaków zodiakalnych, uważa-
nych za pierwotne wzorce energii wszech-
świata. Według tradycji astrologicznej Ryby 
(Pisces) to dwunasty i ostatni znak zodia-
ku przed równonocą wiosenną. Woda jest 
w tym znaku początkiem i końcem życia, 
oraz przygotowaniem nowych narodzin 
(18). Spotkać też można się z opinią, że 
jest to piekielny znak zodiaku – symboli-
zujący świat wewnętrzny, mroczny, życie 
tajemne – który łączyć nas może zarów-
no z Bogiem, jak i Szatanem. Ilustracją 
graficzną tego znaku są dwie ryby płyną-
ce zwykle w przeciwnych kierunkach. Wy-
obrażenie to przedstawia doczesność i du-
chowość, a  także dwoistość natury. Zo-
diakalne Ryby, otaczając nas swą astralną 
opieką, narzucają naszej osobowości ce-
chy zgodne ze swoją archetypiczną natu-
rą, stąd u ludzi urodzonych pod tym zna-
kiem przeważają zdecydowanie sprawy 
ducha nad materialnymi. Osoby te to na-
tury wrażliwe, cierpliwe, o wszechstron-
nych zainteresowaniach, ofiarne i zacho-
wawcze. Przejawiają silną wiarę w dobroć 
natury ludzkiej, z czego rodzi się skłon-
ność do przebaczania błędów, doznanych 
krzywd. Są serdeczne i życzliwe, mimo to 
z trudnością dobierają osobiste sympatie. 

Najsilniejszą cechą tego charakteru jest 
wyobraźnia i intuicja umożliwiająca umie-
jętność spokojnej obserwacji i rozważne-
go działania (19).

Ponieważ astrologia uważana jest za 
podstawowy światopogląd, w  oparciu 
o który powstawały i  rozwijały się naj-
starsze cywilizacje starożytności, jest to 
kolejny dowód, że ryby zajmowały bar-
dzo ważne miejsce w dawnych kulturach.

Język snów – język symboli

Przepowiadanie przyszłości za pomocą 
kart Tarota, run, numerologii, interpre-
tacji snów i związane z  tym liczne rytu-
ały, wierzenia to świat magiczny składa-
jący się niemalże z samych symboli i zna-
czeń symbolicznych.

W  marzeniu sennym ryby to jeden 
z licznych zwierzokształtnych symboli ja 
osoby śpiącej, ukryty w morzu podświado-
mości. To najczęściej stary, dobry znak na-
dziei i powodzenia, ale także czasami zły 
zwiastun. Wszystko zależy od tego, w jakiej 
formie i kolorze się przyśnią (4).

Duże ryby – to szansa na dobrą sytu-
ację materialną i osiągnięcie satysfakcji, zaś 
małe rybki lub martwa ryba to ostrzeżenie 
o zbliżających się zmartwieniach i niepowo-
dzeniach. Złote ryby – oznaczają spełnienie 

marzeń, a także bogate małżeństwo. Jedze-
nie ryby – zapowiada odczuwanie akcep-
tacji otoczenia. Złapać ogromną rybę lub 
łowienie ryb – wróży dobry interes i duży 
zysk, zaś złowienie małej rybki przepowia-
da smutek. Wielkie ryby w czystej wodzie – 
zwiastują szczęście i sukcesy; zaś ryby mor-
skie świadczą o dręczących śniącego po-
nurych przeczuciach. Pełny pojemnik ryb 
– przepowiada pomyślne interesy, ale ku-
powanie ryb to bycie narażonym na fałszy-
we pogłoski, a staw pełen ryb – troski (14).

Symbolika ryby  
w wierzeniach i tradycjach ludowych

W dawnych wierzeniach zarysowują się 
wyraźnie tendencje do mitologiczno-sym-
bolicznej personifikacji zjawisk i procesów 
zachodzących w otaczającej człowieka rze-
czywistości przyrodniczej i społecznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem wierzeń de-
monicznych.

Wśród licznych demonów słowiańskich, 
wyróżnić można m.in. demony wodne, któ-
rym nadawano postacie ludzkie lub człe-
korybie, do których zaliczane były białoru-
skie Ondyny, ukraińskie Wodnyje rusauki, 
wielkoruskie Wodany i Wodjanichy, łużyc-
kie Nykusy, bułgarskie Stychije, serbochor-
wackie wiły wodne zwane Brodawicami 

Ryc. 29. Stanisław Ignacy Witkiewicz-Witkacy, Topielice, 1921 r.
Ryc. 30. Lewiatan – ryba zjadająca swój ogon; wokół niej cytat z Księgi Psalmów: 
Lewiatan, którego stworzyłeś na to, by w wodach igrał, synagoga w Niebylcu, XIX w.

Ryc. 28. Gwiazdozbiory, sufit Pałacu Farnese w Caprarola, Włochy 1534 r.
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czy polskie Wodnice, czyli Panny Wodne 
– Topielice (ryc. 29) i Brodzice, oraz Utop-
ce (20). Również Zdusze Wodne przybie-
rały postać pół kobiety pół ryby.

Ochroną przed gniewem Bóstw Wod-
nych (zatonięciem statku, utonięciem czło-
wieka, szansą na udaną wyprawę) było no-
szenie przy sobie m.in. rybiej łuski (21). 
Przychylność wyjednywano sobie także, 
składając okazałe ofiary, co do dziś prze-
trwało w formie ogólnosłowiańskiego zwy-
czaju wrzucania przez turystów do akwe-
nów drobnych monet. W Polsce obyczaj 
ten pozostał żywy przy Morskim Oku czy 
tzw. Źródełku Żeromskiego w Górach Świę-
tokrzyskich.

Ryby to popularna potrawa postna. 
Wynikać to może z faktu, iż zwyczajowo 
pierwsi chrześcijanie ceremonialnie ob-
chodzili posiłek złożony wyłącznie z ryb, 
chleba i wina. Obyczaj ten korzenie swoje 
może mieć w tradycji hebrajskiej, według 
której, gdy nastąpi koniec świata, to sam 
Mesjasz złowi wielką rybę, demona wód 

– Lewiatana (ryc. 30) i rozdzieli ją między 
wiernych. Właśnie na zapowiedź tego przy-
szłego wydarzenia Żydzi spożywają rybę 
jako symbol rajskiego pożywienia i uczty 
błogosławionych w przyszłym życiu, w sza-
bat, w wieczór sederowy (2).

W średniowieczu ryba przeszła do czar-
nej magii. Na to alegoryczne znaczenie 
ryby wskazuje swoisty sposób panowa-
nia kobiet nad własną seksualnością. De-
cretum Burcharda z Worms, spisane w la-
tach 1008–1012, wymienia czary i prze-
pisy kulinarne, które kobiety stosowały, 
by zwiększyć seksualne pragnienie męż-
czyzn. W rozdziale XIX czytamy o szcze-
gólnym przygotowaniu ryby, którą nale-
żało tak długo uciskać w miejscach intym-
nych, aż zdechnie i dopiero wtedy podawać 
partnerowi ugotowaną lub upieczoną (22).

Zastosowanie symbolu ryby w heraldyce

Podobnie jak w przypadku symboli ryb 
występujących w mitach czy wierzeniach, 

także i w heraldyce ich wizerunek nawią-
zuje zazwyczaj do określonych opowieści, 
nazywanych tutaj legendami herbowymi. 
I choć ich znaczenie nie jest do końca zna-
ne, jest to kolejny dowód, na to, że ryby to 
ważny symbol dawnego, jak i współcze-
snego świata.

Ryba w heraldyce oznacza tajemnicę, 
zdrowie, siłę, męstwo i wierność. Inne 
przesłanie symboliczne mają jej barwy – 
srebrna symbolizuje uczciwość i czystość, 
złota zaś sprawiedliwość (23). Figurą he-
raldyczną może być ryba nieokreślona 
lub konkretny gatunek: pstrąg – Wadwicz 
(ryc. 31), karp – Glaubicz (ryc. 32) i Korcz-
bok (ryc. 33), łosoś – Gołobok i Hołobok 
(ryc. 34), szczupak lub leszcz.

Jako element heraldyczny ryba poja-
wia się także dość często w herbie miast 
i  gmin, gdzie oznacza mądrość, skrom-
ność i  pokorę mieszkańców. Jest przy 
tym jednym z  najważniejszych symbo-
li chrześcijańskich. Ryba widnieje w her-
bach wielu miast polskich albo samodziel-
nie: Giżycko – trzy leszcze (ryc. 35), Kra-
snystaw – karpie (ryc. 36), Wielkie Oczy 

Ryc. 31. Srebrny i czerwony pstrąg w herbie Wadwicz

Ryc. 34. Herb Gołobok

Ryc. 32. Złote karpie z herbu Korczbok

Ryc. 35. Herb Giżycka

Ryc. 33. Złoty karp w herbie Glaubicz

Ryc. 36. Herb miasta Krasnystaw
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– ukleja (ryc. 37), Mikołajki – sielawa, albo 
wspólnie z innymi motywami.

Reasumując, rozmaite kultury odwo-
ływały się do różnych właściwości ryby, 
tworząc własne odmienne systemy mito-
logiczne i bogatą symbolikę. Przez to ryba 
pozostawiła po sobie liczne ślady w rozwi-
janych przez ludzi ideach i ich wierzeniach. 

Prezentowany artykuł próbuje iść po tych 
śladach przez świat ludzkiej wyobraźni. 
Próbuje dowieść, iż struktury myślenia ma-
gicznego wciąż jeszcze w pewnym stopniu 
określają naszą codzienność, a usytuowa-
ne w folklorze, literaturze, sztuce są klu-
czem do zrozumienia kultury i jej historii.
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Owariohisterektomia u klaczy jest wy-
konywana stosunkowo rzadko i z tego 

względu literatura dotycząca tego zabiegu 
jest skąpa, w szczególności jeśli wziąć pod 
uwagę całkowitą liczbę opisanych przypad-
ków (1). Typowymi wskazaniami do am-
putacji macicy u klaczy są: ropomacicze, 
rozległe uszkodzenia macicy oraz jej nowo-
twory (2, 3, 4). Zabieg wykonywano rów-
nież w przypadkach krwiaka ściany ma-
cicy czy też niedającego się zreponować 
jej skrętu (5). W niektórych przypadkach 
opisano częściową amputację narządu (np. 
jednego rogu), pozwalającą na zachowanie 
płodności zwierzęcia (6). Technika całko-
witej owariohisterektomii u klaczy nie od-
biega specjalnie od stosowanej w amputa-
cji macicy i jajników wykonywanych u in-
nych gatunków zwierząt, jednak ze względu 
na stosunki anatomiczne, wielkość narzą-
du oraz zaopatrujących go naczyń krwio-
nośnych, zabieg uznawany jest za stosun-
kowo trudny i obarczony znacznym ryzy-
kiem. Z tych względów w piśmiennictwie 

można znaleźć opisy groźnych dla życia 
klaczy powikłań po przeprowadzeniu am-
putacji macicy, wśród których najczęściej 
wymieniane są: masywne krwotoki, zapale-
nie otrzewnej, ropień lub martwica kikuta 
macicy oraz pooperacyjna atonia jelit (1).

Opis przypadku

15-letnia klacz szlachetnej półkrwi zosta-
ła skierowana do Szpitala Koni z  rozpo-
znaniem przewlekłego ropomacicza, nie-
poddającego się leczeniu zachowawczemu. 
W ostatnim okresie klacz zaczęła wyka-
zywać objawy ogólne, charakteryzujące 
się posmutnieniem, osłabieniem łaknie-
nia oraz pojawiającymi się okresowo bóla-
mi morzyskowymi o słabym nasileniu. Ze 
względu na brak efektów długotrwałego 
leczenia zachowawczego, klacz skierowa-
no do szpitala ze wskazaniem przeprowa-
dzenia u niej planowego zabiegu owariohi-
sterektomii. W dniu przyjęcia zwierzę było 
w dobrym stanie ogólnym i prawidłowej 

kondycji. Podczas badania klinicznego 
i ultrasonograficznego, wykonanego przez 
odbytnicę, stwierdzono znacznie powięk-
szoną macicę o bardzo silnie napiętej ścia-
nie z gęstą, płynną zawartością, wypełnia-
jącą całą jej jamę. Objętość płynu oszaco-
wano na kilkadziesiąt litrów. Ze względu 

Amputacja macicy i jajników u klaczy – 
opis przypadku

Maciej Witkowski1, Jan Samsel2, Maciej Posłuszny2, Anna Woźniak3

z Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
w Warszawie1, Szpitala Koni Służewiec w Warszawie2 oraz Gabinetu Weterynaryjnego 
Womi-Vet w Kożuchach Wielkich3

Ovariohysterectomy in mare – a case report

Witkowski M.¹, Samsel J.², Posłuszny M.², 
Woźniak A.3, Department of Large Animal 
Diseases with Clinic, Faculty of Veterinary 
Medicine, Warsaw University of Life Sciences-
SGGW1, Horse Hospital Służewiec, Warsaw2, 
Veterinary Surgery Womi-Vet, Kożuchy Wielkie3

The aim of this paper was to describe a case of ovario-
hysterectomy in mare. 15 year old Standardbred mare 
was referred to the hospital for ovariohysterectomy due 
to the chronic pyometra. Clinical examination revealed 
the presence of large volume of fluid within uterus. 
The proper lavage of the uterus was possible only when 
manual separation of massive adhesions would be car-
ried out prior to the irrigation. However, the perfora-
tion of the uterine wall has seriously complicated on-
going procedure. Due to the worsening situation and 
the threat of peritonitis the character of elective sur-
gery was immediately changed into emergency pro-
cedure and the mare underwent ovariohysterectomy. 
The outcome after surgery was quite good and the 
patient was released from the hospital 10 days later.

Keywords: ovariohysterectomy, mare, treatment.
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