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IZVLEČEK

Šamanske prakse v prazgodovini
Posebna veščina šamana je njegova zmožnost potovanja med spiritualnimi svetovi
[...]; ko šaman vstopi v spremenjeno stanje zavesti, je transformiran. V tem stanju
lahko uresniči svoje sposobnosti za supernaravni polet [...]; ko potuje v spiritualni
svet, postane mogočna žival ali bitje [...].
Pearson v Lewis-Williams, Pearce 2005

Šamanske prakse, ki obstajajo tudi danes, izhajajo že iz gornjega paleolitika. Njihovo
prisotnost najdemo tudi na dveh turških najdiščih iz pradavnine – Göbekli Tepe in
Çatalhöyük.
Na najdišču Göbekli Tepe dokaze šamanskih praks najdemo na dveh šamanskih T-stebrih.
Poleg tega v Göbekli Tepeju zasledimo totemistično percepcijo sveta. Ta je vidna na dveh
antropomorfnih T-stebrih in na totemu.
V Çatalhöyüku že same stavbe pričajo o prisotnosti animističnih praks. V njihovi notranjosti
najdemo stenske poslikave, raztelešena telesa, inštalacije in reliefe, ki slednje le potrjujejo.
Po celotnem najdišču so odkrili tudi različne vrste figurin. V animizmu je šaman tisti, ki
prevzema oziroma menjuje lastno identiteto z identiteto bitij, s katerimi vstopa v stik, po
drugi strani pa se mora zavedati, da si z bitjem nista popolnoma enaka. Gre za zapleten
proces ´mimikrije´, pri čemer je šamanu v oporo specifična oprema. Na najdišču dockage o
menjavanju identitete šamana zasledimo na stenskih poslikavah, sekundarnih pokopih, maski
in figurinah. V nasprotju z animizmom šaman v totemizmu ne prevzema oziroma menjuje
identitete, da bi raztopil razliko med človekom in spiritualnim bitjem, živaljo. Gre za
preprost razlog, saj imata tako človek kot bitje, žival, isti izvor – to je pokrajina.
Na obeh najdiščih lahko zasledimo skupna koncepta: ´smrt in rojstvo´ (ponovno rojstvo), ta
dva prikazujeta raztelešenje in ponovno sestavljanje šamana na drugih delih kozmosa, ter
´divjost in nevarnost´, ki se kaže v divjih in nevarnih živalih: te ne priskrbijo le mesa (hrane),
temveč lahko šamanu podarijo supernaravne moči ali spiritualno vodstvo.
Šamani so na obeh najdiščih prikazani kot v ptiče transformirana bitja – v ptice ujede in
žerjave, ki lahko predstavljajo let duše šamana, lahko so šamanovi vodniki na poti, lahko pa
se šaman transformira v ptiča in poleti v ´onstranstvo´. Ptiči pa lahko prikazujejo tudi
prednike.
Na obeh najdiščih zasledimo dokaze o ritualnih plesih, ki so povezani s spremenjenim
stanjem zavesti, šamani, ptiči (in drugimi živalmi) in predniki.
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ABSTRACT

Shaman Practices in Prehistory
The special skill of the shaman is his ability to journey between the mundane world
[...]; When the shaman enters the altered state of consciousness, he is truly
transformed, attaining the capacity for supernatural flight [...]; When he travels to
the spirit world, he becomes the powerful animal or creature [...].
Pearson v Lewis-Williams, Pearce 2005

Shaman practices, which still exist today, date back to the Upper Paleolithic. Their presence
can also be found in two Turkish prehistoric sites, Göbekli Tepe and Çatalhöyük.
At archaeological site Göbekli Tepe evidence of shaman practices are found on two shaman
T-shaped pillars. Besides that we find totemic perception of the world in Göbekli Tepe, which
is visible on two anthropomorphic T-shaped pillars and on the totem.
In Çatalhöyük the buildings themselves testify of the presence of animalistic practices. Inside
we find wall paintings, disembodied bodies, installations and reliefs. Different types of
figurines were found across the entire site. In animism it is the shaman who takes over or
changes his own identity with the identity of beings he contacts, and on the other hand, he
must be aware that he is not completely identical with this being. It is a complex process of
´mimicry´ where shaman’s specific equipment is of great help. At the site, evidence of
changing identity is found in wall paintings, disembodied bodies, ritual mask and
manufacturing of figurines. Contrary to animism the shaman in totemism does not take over
or change identity to melt down the difference between a human and a spiritual being or
animal. The reason is simple since a human and a being or animal have the same source,
which lies in the land.
At both sites we can find common concepts: ´death and birth´ (rebirth), which represent the
death and rebirth of the shaman, and ´wildness and danger´, which are shown as wild and
dangerous animals: they do not only provide meat, but can present the shaman with the gift of
supernatural power or spiritual guidance.
At both sites the shamans are portrayed as creatures dressed like birds - birds of prey and
cranes, which can represent the flight of the shaman’s soul, they can be shaman’s guides or
the shaman himself can be transformed into a bird and fly into ´the afterlife´. The birds can
also portray ancestors.
iii

At both sites we find evidence of ritual dances, which are connected to altered state of
consciousness, shamans, birds (or other animals) and ancestors.
Key words: shamanism, Çatalhöyük, Göbekli Tepe, ancestors, birds
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1 UVOD
Pričujoče diplomsko delo Šamanske praske v prazgodovini se ukvarja s pojavnimi oblikami
šamanizma v pradavnini. Namen dela je dokazovanje obstoja šamanskih praks na dveh turških
najdiščih – Göbekli Tepe in Çatalhöyük, kar bom skušal doseči s pomočjo antropoloških,
etnoloških, zgodovinskih in ne nazadnje arheoloških dognanj.
V uvodu bom predstavil strokovno terminologijo, potrebno za razumevanje celotnega dela.
Nato sledi časovni pregled šamanskih praks skozi pradavnino, od paleolitika do neolitika.
Videli bomo, da se šamanske prakse pojavijo že v paleolitiku, prisotne so v mezolitiku in tudi
neolitiku.
Tej kratki predstavitvi sledi jedrni del diplomske naloge, v katerem sta predstavljeni omenjeni
arheološki najdišči, ki sta časovno umeščeni v obdobje neolitika.
Prvo omenjeno arheološko najdišče – Göbekli Tepe (10.000–8000 pr. n. št.), leži v
jugovzhodnem delu Turčije. Najdišče je od leta 1994 raziskoval nemški arheolog K. Schmidt
v povezavi s turškim muzejem iz Şanlıurfe. Skupaj so na območju odkrili koncentrične krožne
strukture iz kamna. Odkrili so tudi totem, antropomorfna in šamanska T-stebra (Schmidt
2010; Dietrich et al. 2012).
Drugo omenjeno arheološko najdišče – Çatalhöyük (7400–6000 pr. n. št.), leži na planoti
Konya, v centralni Anatoliji. V Çatalhöyüku so se izkopavanja začela leta 1960. Vodil jih je
britanski arheolog J. Mellart, ki je na območju odkril ogromno število stavb, narejenih iz
žgane gline. Nekatere Mellart imenuje ´svetišča´ (Lewis-Williams, Pearce 2005). Ta
odstopajo od ostalih stavb po stenskih poslikavah, inštalacijah, človeških prsih, bukranijah in
´boginjah´. Mellartovo delo od leta 1993 nadaljuje I. Hodder (Nakamura, Meskell 2009;
Gifford-Gonzales 2007). Najdišče med drugim raziskujejo tudi G. Gonzales, L. Meskell, C.
Nakamura, D. Lewis-Williams, D. Pearce in drugi.
Obe najdišči z vsemi najdbami, ki so predstavljene v nadaljevanju, ter dokaze o obstoju
šamanizma povezujem s pojmoma totemizem in animizem.
Dognanja tega diplomskega dela so zaokrožena v zadnjem poglavju, v povzetku.
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2 ŠAMANIZEM, TOTEMIZEM, ANIMIZEM
Poglavje je namenjeno kratki predstavitvi treh poglavitnih pojmov: šamanizma, animizma in
totemizma, na osnovi katerih sloni celotno delo. V nalogi je tudi predstavljeno, kako sta
pojma šaman ali šamanizem povezana s pojmoma totemizem in animizem.

2.1 Šamanizem
Zametke šamanizma najdemo že v gornjem paleolitiku. »Šamansko-religiozni sistem je prva
oblika religijske prakse, ki se pojavi v času gornjega paleolitika in je še danes pogosta med
lovsko-nabiralnimi skupnostmi. V arheologiji šamanizem identificiramo na skalni umetnosti
in v določenih ritualnih pokopih; [...]« (Little et al. 2016, 1). Glavni lik tega sistema je šaman,
ki ga A. Reymann označuje kot izvoljenega člana skupnosti, ki ima to sposobnost, da v stanju
transa vzpostavi stik s spiritualnim svetom svoje skupnosti. Pri tem se tehnike (kako šaman
doseže stanje transa), osnovno dojemanje spiritualnega sveta, spol, kompleksnost iniciacije
šamana ali pa tudi spekter nalog, ki jih le-ta ima, močno razlikujejo od skupnosti do
skupnosti, od šamana do šamana (Reyman, 2013). James Pearson pa o šamanih pravi
naslednje: »Posebna veščina šamana je njegova zmožnost potovanja med spiritualnimi svetovi
[...]; ko šaman vstopi v spremenjeno stanje zavesti, je transformiran. V tem stanju lahko
uresniči svoje sposobnosti za supernaravni polet. [...] Ko potuje v spiritualni svet, postane
mogočna žival ali bitje« (Pearson v Lewis-Williams, Pearce 2005, 67).

2.2 Totemizem
Pojav totemizma zasledimo v Avstraliji. »Beseda totem prihaja iz jezika severnoameriške
skupnosti Ojibwa in označuje žival ali rastlino, ki predstavlja emblem klana ali skupnosti«
(Lewis-Williams 2002, 46).
T. Ingold v delu Totemism, animism and the depiction of animals navaja zgodbo avstralskih
Aboriginov in njihov (totemistični) pogled na svet. V njem je lovec upodobljen kot majhen,
tanek in v drži gibanja. Kenguru pa je upodobljen v šepajoči, statični drži. Le-ta je prikazan
veliko večji kot lovec (Slika 1).
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Figura lovca ne glede na to, da je podobna človeku, upodablja spiritualno bitje,
imenovano ´mimih´. [...] Za to bitje se verjame, da prebiva v skalnatih razpokah.
[...] Življenje teh bitij je dokaj podobno življenju ljudi. Tudi ta bitja lovijo, se
borijo in izvajajo rituale. Ravno zaradi opazovanja teh bitij so se ljudje v
preteklosti učili lovljenja, kuhanja, igre, plesa in ne nazadnje slikanja. [...]
Kenguru pa upodablja prednika. [...] Predniki so neživa, negibna, nepremična
bitja, podobno kot pokrajina, katere del so. Njihova navzočnost tvori osnovo za
cikel življenja in smrti, od česar je odvisno življenje vseh bitij, tako ljudi kot živali.
[... ] [Slika 1, dodal N. J.] je lahko razumljena tudi kot prikaz zemljevida
pokrajine. V tem primeru telo prednika, ki je upodobljeno v obliki živali (v tem
primeru kenguruja), služi kot pokrajina v celoti [...] Stoječa žival na sliki je
enakovredna trajni pokrajini [...], gibanje pa je na strani lovca, ki se giba po
pokrajini. Povezava med spiritualno figuro ´mimih´ in prednikom – kengurujem
[...] je zelo podobna povezavi med lovcem in pokrajino, po kateri lovec izvaja igro
lova. [...] Totemske upodobitve ne moremo brati dobesedno, ne glede na to, ali
imamo na sliki upodobljeno lovljeno in ubito mrtvo telo bitja ali telo prednika, ki
predstavlja pokrajino. [...] Žival ne upodablja določenega bitja v svetu, temveč
svet znotraj določenega bitja. [...] Prednik (upodobljen kot kenguru) je zaslužen za
kreacijo svetih objektov, ki se uporabljajo v ritualih; sveti objekti so na sliki vidni
kot notranji organi živali. ´Mimih´ pa je upodobljen z vihtečimi orodji in orožji, ki
kažejo na aktivnosti, v katere so ta bitja vpletena (Ingold 2000, 116–119).

Slika 1: Upodobitev ´antilope-kenguruja´ s spiritualnim bitjem, imenovanim ´mimih´
(Ingold 2000, 116, sl. 7.3).
Iz zgornjega citata je razvidno, da v totemski percepciji sveta glavno vlogo igrajo predniki.
Podobno piše K. Mannermaa: »Totemska žival [...] lahko predstavljala osebo – člana ali
članico skupine ali klana. Totemska žival je lahko tudi spiritualni prednik skupnosti«
(Mannermaa 2008, 204).
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2.3 Animizem
R. Willerslev govori o tem, da je E. B. Tylor predstavil animizem kot enega zgodnejših
antropoloških konceptov in ga je karakteriziral kot preprosto obliko prepričanj v spiritualna
bitja (Willerslev 1971).
V animističnem svetu so tako živali kot lovci udeleženi v ´igri življenja´. Srečanje med
slednjima predstavlja trenutek, ko se med njima vzpostavi dialog. »V času dialoga tako lovec
kot žival zaznavata in komunicirata drug z drugim. Istočasno pa imata na sebi ´oblečene
občutke in namene´« (Ingold 2000, 123). Willerslev govori o ´aktu mimikrije´, ki v animizmu
igra pomembnejšo vlogo. Gre za zapleten proces, pri čemer se mora lovec popolnoma zliti z
živaljo, ki jo oponaša, po drugi strani pa mora ohraniti sebe kot človeka; zavedati se mora, da
si z izbrano živaljo nista popolnoma enaka. »[U]speh lovca je v veliki meri odvisen od
sposobnosti držanja dvoje perspektive; lovec mora delovati kot agent mimikrije« (Willerslev
1971, 97). Med lovsko-nabiralnimi skupnostmi, za katere velja takšen pogled na svet živali,
velja, da žival ne sme biti ubita brez dovoljenja. Samo šamani imajo moč, da je lahko lov
izveden načrtno in brez kazni za posameznika ali za celo skupnost. Lovci lahko lov brez kazni
izvedejo le s pomočjo mask, kjer na površini maske vidimo »[...] notranje bitje ali duh živali
[...]. Tako obraz kot maska sta fenomena, ki prikazujeta ´drugega kot subjekt´, to je drugo
osebo, ki te bo naslavljala kot sebi enakega« (Ingold 2000, 123–124). Maska v tem primeru
služi kot vizualna manifestacija notranjega bitja ali duše živali; skrije obraz in identiteto
lovca.
Za navezovanje stika z živaljo igrajo pomembno vlogo tudi oblačila. Razlika med lovcem in
živaljo v animizmu je, da »[...] ´žival sleče svojo kožo´, da bi pokazala svoje notranje bitje,
´lovec pa obleče kožo´ [...] živali. Oblečeni v kožo, lovci osvojijo sposobnosti živali, nadeta
maska pa človeka popelje do njene duše« (Ingold 2000, 125).

2.4 Šamani totemizma in animizma
Tako v totemistični kot animistični percepciji sveta so pomembno vlogo igrali šamani. Z
razliko od animizma v totemizmu izventelesna izkušnja ne obstaja. Gre za preprost razlog, saj
imata tako človek kot žival isti izvor, to je pokrajina. »[Š]aman v totemskem svetu razliko
med človekom in živaljo raztopi v samem jedru notranjega bitja – znotraj telesa, ne onstran
njega« (Ingold 2000, 115). Kot vidimo, v totemskem svetu šamanu ni potrebno zapustiti
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telesa, da bi dosegel združitev: človek-žival. V animističnem svetu pa mora »[...] šaman
zapustiti telo in onkraj njega iskati združitev človeka in živali« (Ingold 2000, 115). Ravno to
je razlog, da se mora šaman v animističnem svetu opremiti s specifično opremo. Med opremo
se uvrščajo naglavna pokrivala, jakne z visečimi in cingljajočimi amuleti, kožuhi živali, perje
ptic, maske, kipi, figurine in boben (Price 2001; Jordan 2001). Transformacija brez ustrezne
opreme ne bi bila možna. Šaman se z menjavo identitete transformira iz sveta ljudi v svet
živali. »Postane bitje z dvojnim statusom. [...] Postane posrednik med svetovi« (Mikhailova
2006, 190).
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3 PALEOLITIK
Že v paleolitiku med skalnimi poslikavami zasledimo upodobitve ´supernaravnih bitij´ (Slika
2). Upodobitve so odkrili na področju jame Gabillou v Franciji (Slika 2, zgoraj levo), jame
Baden-Wurtemberg v Nemčiji (Slika 2, zgoraj desno), jame Bhimbetka v Indiji (Slika 2,
spodaj levo) in ne nazadnje jame Trois-Frères v mestu Ariege v Franciji (Slika 2, spodaj
desno).
Vse upodobitve na Sliki 2 kažejo tako človeške kot živalske lastnosti. »[O]braz bitja [Slika 2,
spodaj desno, dodal N. J.] ni človeški; ima živalska ušesa, oči ptice in rep volka. Bitje ima
tako človeške kot živalske lastnosti« (Mikhailova 2006, 190). »Dokaze o teriantropiji
(kombinacija človeških in živalskih oblik) najdemo v šamanskih verovanjih, ki so povezana s
spremenjenim stanjem zavesti« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 117). Iz tega lahko sklepamo,
da upodobitve prikazujejo transformirane osebe, šamane.

Slika 2: Antropozoomorfna bitja: 1. ´človek-bizon´ iz Gabilouja (Francija), 2. ´človeklev´ iz Hohlenstein Stadela (Baden-Wurtemberg), 3. šaman iz Bhimbetke (Indija), 4.
´čarovnik´ iz Trois-Frèresa (Mikhailova 2006, 191, sl. 2).
Bitja na Sliki 2 kažejo mnoge podobnosti z bitjem na Sliki 3, o katerem N. Mikhailova pravi:
»Bitje ima človeško telo, jelenovo rogovje in medvedje šape. Gre za šamana iz Tungusa iz 18.
stoletja« (Mikhailova 2006, 190).
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Slika 3: Upodobitev šamana Evenkov z naglavno opremo (Little et al. 2016, 3, sl. 1).
Kljub temu pa na drugi strani Mikhailova izraža dvom, da tako imenovano bitje (´čarovnik´
na Sliki 2, spodaj desno) prikazuje transformiranega šamana. Ona meni, da gre za mitično
bitje, prednika: »Tako imenovani ´čarovnik´ verjetno ne predstavlja transformiranega šamana.
Po vsej verjetnosti gre za mitično bitje, prednika, posrednika med svetovi, zaščitnika ljudi in
živali« (Mikhailova 2006, 190). Kot pa lahko preberemo zgoraj, tudi šaman po transformaciji
postane bitje z dvojnim statusom, postane posrednik med svetovi. Tako lahko bitja na Sliki 2
prikazujejo tako šamane kot prednike.

7

4 MEZOLITIK
Šamanske tradicije so vidne tudi v mezolitiku. Iz tega obdobja obstajajo šamanska naglavna
pokrivala iz Starr Carra (Slika 4), Hohen-Vihelna, Plaua, Berlin-Birsdorfa in BedburgKönigshovna in zelo močno spominjajo na upodobitve iz paleolitika (Slika 2) (Mikhailova
2006).

4.1 Šamanska naglavna oprema
Na področju Starr Carra v Angliji so odkrili 24 jelenovih načelkov. Najdba izvira iz časa
11.000 let pr. n. št. Najdeni načelki so narejeni iz zgornjega dela lobanje jelena s pritrjenimi
rogovi. Spodnja čeljust in lobanjske kosti so bile odstranjene, temenske kosti pa preluknjane.
»Luknje in ostanki gladke temenske kosti so dokaz, da so jih uporabljali kot naglavno opremo
[Slika 4, dodal N. J.]. [...] Naglavna oprema je simbolično predstavljala glavo spiritualne
živali, h kateri je šaman stremel« (Little et al. 2016, 2).

Slika 4: Starr Carr: jelenovi načelki z rogovi in rekonstrukcija naglavne opreme
(Mikhailova 2006, 192, sl. 3).
Vidimo, da je šamanska naglavna oprema lahko bila okrašena z rogovjem (Sliki 3 in 4). Kot
piše E. Devlet, lahko rogovje predstavlja število spiritualnih bitij – pomočnikov, ki jih
upravlja šaman; vsak posamezni parožek je posoda za posamezno spiritualno bitje. Rogovje je
bilo v tem primeru mišljeno kot ´korenina mitičnega drevesa´. Devlet tudi navaja, da s tem, ko
je rogovje uporabljeno kot šamanska naglavna oprema, izgubi svojo živalsko naravo.
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Šamanska naglavna oprema je lahko bila okrašena tudi s ptičjimi peresi in drugimi
ornitomorfičnimi (sposobnost transformacije v ptico ali pridobitve njenih lastnosti, kot je npr.
letenje) lastnostmi. Na področju regije Altaj – gorovje srednje in vzhodne Azije, so šamani
nosili trakove, okrašene s ptičjimi peresi in školjkami. Klicali so jih ptiči. Prebivalci
spodnjega Amurja so s pravimi ptičjimi peresi ali njihovimi železnimi kopijami okraševali
svojo ritualno naglavno opremo (Devlet 2001).
Naglavna oprema je med drugim šamanu omogočala kontrolo nad živalmi. »Nekateri šamani
so med ´igro lova´ nosili naglavno opremo. [...] Naglavna oprema je šamanu omogočala
kontrolo nad ´igro lova´« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 142).

4.2 Šamanski pokopi v mezolitiku
V času mezolitika se pojavijo šamanski pokopi. Poznamo pokope v jamah in pokope pod
kamnitimi ploščami. Pokopane najdemo v sedeči poziciji, v globokih jamah, raztelešene. Pri
sebi imajo pridatke, pri čemer gre za kosti živali, ptic in rib.
Najprej bom predstavil mezolitska grobišča v Teviecu (Britanija) in Hoedicu (Francija). Obe
najdišči sta datirani v pozni mezolitik. V Teviecu so odkrili 10 grobov, v katerih je bilo
pokopanih 23 posameznikov, v Hoedicu pa so v devetih grobovih odkrili 14 posameznikov.
Od obeh najdišč bom na kratko predstavil le tiste grobove, ki kažejo sledove šamanizma.
Grob A v Teviecu vsebuje dva pokopa: gre za moškega in žensko, ki sta bila pokrita z
jelenovim rogovjem. V grobu D pa so našli skelet ženske in otroka, tudi onadva sta bila
pokrita z rogovjem jelena. Na najdišču Hoedic so prav tako našli grob ženske z otrokom,
pokrita sta bila z ostanki rogovja (Slika 5).
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Slika 5: Hoedic, Francija: mezolitsko grobišče (Mikhailova 2006, 194, sl. 5).
Grobovi so bili pokriti s kamnito ploščo in so poleg jelenovega rogovja imeli tudi bogate
pridatke, med katerimi je vredno omeniti okrašene majhne kosti, ki so jih našli v treh
grobovih z rogovjem, kar dodatno kaže na grobove šamanov.
Šamanske grobove so odkrili tudi v Vedbæku (Danska), na najdišču Skateholm (Švedska), v
Oleneostrovskem Mogilniku (Rusija) in na Saškem (Nemčija).
Trije grobovi (10, 11 in 22) iz Vedbæka prikazujejo pokope z jelenovim rogovjem.
Nedotaknjeni grob 10 vsebuje dobro ohranjen skelet 50 let starega moškega, ki je na svoji
desni strani imel veliko rezilo iz kremena, drugo rezilo pa so našli tik nad njegovo medenico.
Moški je ležal na paru jelenovih rogov, eno rogovje je bilo položeno pod ramo umrlega, drugo
pod medenico. Na spodnji del skeleta je bilo položenih pet velikih kamnov, okoli lobanje pa
je ležala okra (Slika 6).
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Slika 6: Vedbæk, Danska: grob 10 (Mikhailova 2006, 194, sl. 5).
V nedotaknjenem grobu 11 je na dnu ležalo rogovje jelena, kostno šilo in jedro sekire ter
okra. V grobu 22 pa so odkrili skelet ženske; pod lobanjo in rameni je ležal par jelenovih
rogov.
Na najdišču Skateholm so v grobu XI našli skelet mladega moškega v iztegnjenem položaju.
Okoli golenice je imel speljano rogovje jelena, dvojno rogovje jelena pa je bilo pritrjeno na
njegovo lobanjo. V grobu XV so našli skelet sedečega mladega moškega. Dvojno rogovje
jelena je ležalo zraven lobanje, veliko rogovje pa je bilo položeno k njegovim nogam. Našli so
tudi niz preluknjanih zobov jelena, ki je bil poveznjen preko zgornjega dela lobanje, pri čemer
naj bi šlo za ostanke bolj zapletenega naglavnega pokrivala. Grob XX vsebuje skelet mlajše
ženske v iztegnjenem položaju. V njem so našli ogromno preluknjanih zobov goveda, ki so
bili oblikovani v kroglice – bisere, ki so ležali okoli pasu skeleta. Zobni biseri so bili položeni
tudi pod glavo. V jami za grobom so našli še skelet psa z rogovjem jelena, ki je ležalo vzdolž
njegovega zadnjega dela. Na predelu pasjega trebuha so odkrili tri nože iz kremena in
okrašeno kladivo iz jelenovih rogov. »Pokopani iz Skateholma kažejo šamanske značilnosti:
sedeči položaj in naglavno opremo iz zobov jelena« (Mikhailova 2006, 194) in ne nazadnje
rogovje jelena, ki je lahko služilo kot naglavno pokrivalo šamana. N. Mikhailova pravi:
»[Z]načilnost grobov so rogovja, kar bi lahko kazalo na grobove šamanov« (Mikhailova 2006,
192).
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V Oleneostrovskem Mogilniku so odkrili štiri jaškaste grobove, ki kažejo šamanske atribute:
»Ti se razlikujejo od ostalih grobov po arhitekturni obliki samega groba, obravnavi telesa in
grobnih pridatkih« (Budja 2012, 149). 173 grobov je usmerjenih proti vzhodu, le štirje pa
proti zahodu. V pokopih so našli dva moška skeleta, skelet ženske in skelet mladostnika v
navpičnem položaju. V najbolj izpopolnjenem jaškastem pokopu (pokop št. 100) gre za
moškega srednjih let. V tem grobu so odkrili več kot 500 artefaktov. Bili so previdno položeni
na skelet in okoli njega: največ okoli ramen, medeničnih kosti in pod kolena. »Razporejeni
artefakti kažejo obeske, ki so morda bili pritrjeni na obleko ali na naglavno pokrivalo. [...]
Bobrove spodnje čeljusti so našli ležeče na skeletu in so morda bile šamanski atribut, saj
bobrove spodnje čeljusti med nekaterimi sibirskimi skupnostmi tvorijo del šamanske opreme«
(Budja 2012, 149). Moški je imel ob sebi še tul za puščice in veliko bodalo, narejeno iz kosti.
Telo je bilo pokopano v globoki, skoraj navpični jami; telo je bilo pokrito z okro. Skelet so
odkrili znotraj zidu velikih kamnov v skoraj navpični legi (Slika 7) (Budja 2012).

Slika 7: Oleneostrovski Mogilnik: pokop št. 100 (Budja 2012, 150, sl. 2).
Ne nazadnje M. Grünberg opisuje bogato obložen pravokoten grob iz mezolitika odkrit na
Saškem v Nemčiji. V grobu sta pokopana ženska in otrok. Ženska je pokopana sede, v naročju
ima otroka. V grobu so odkrili veliko število pridatkov: več kot 100 ostankov tura, zoberja,
jelena, divje ali domače svinje, srne, bobra, žerjava, ostanke oklepov močvirskih sklednic,
približno 120 ostankov različnih školjčnih lupin. Našli so tudi več kot 20 sekalcev divjih
živali: divje/domače svinje, turov in zoberjev. Našli so tudi nakitno ploščo iz preluknjanih
čekanov divje svinje, ki je lahko služila kot verižica ali obesek na obleki. Grünberg pravi, da
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so lahko rogovje in delci spodnje čeljusti jelena bili uporabljeni kot del naglavne opreme ali
ženske obleke. V posodi iz dolge kosti žerjava so našli 29 obdelanih majhnih kosov kremena.
Skelet in pridatki so bili zapolnjeni s 30-centimetrsko plastjo okre, le lobanja je gledala ven.
»Zaradi lege pokopa umrle in zaradi velikega števila deloma nenavadnih pridatkov, zlasti
jelenovega rogovja, je bil grob zelo zgodaj dodeljen šamanki. Tako so npr. šamani v
sibirskem Tungusu znani po podobnih oblačilih in rogovju, ki ga nosijo na glavi. Njegova
posebna lastnost šamanu podeljuje moč, da deluje kot posrednik med ljudmi in
bogovi/duhovi« (Grünberg 2001, 156).

Zgoraj omenjeni pokopani posamezniki so po vseh dosedanjih dokazih bili ljudje s posebnim
statusom, morda šamani. »G. Clark sklepa, da so bili jelenovi načelki uporabljeni tako za lov
kot za ritualne plese [...]. M. Street pa [...] interpretira jelenove načelke kot šamanske
atribute« (Mikhailova 2006, 190). Med šamani je pomembno vlogo igral tudi kostum – jakna.
»Kostum odraža povezavo med šamanom in jelenom« (Mikhailova 2006, 188). Devlet navaja,
da »[...] so nekatere podrobnosti na kostumu simbolizirale kosti prednikov šamana; slednje so
tudi ščitile šamana v okviru njegovih aktivnosti« (Devlet 2001, 50).
Rogovje pa je bilo povezano tudi s predniki. V totemističnem svetu so rogovi prikazani kot
tisti, ki šamana povezujejo z njegovim totemističnim prednikom, v tem primeru, jelenom.
»Totemistični prednik je prišel v svet ljudi kot transformiran moški. Šaman pa vstopi v svet
prednikov kot transformirana žival – jelen« (Mikhailova 2006, 190).

4.2.1 Grobni pridatki: ptiči kot atributi šamana
Na poznem mezolitskem najdišču Vedbæk Bøgebakken (Danska) so našli ostanke mlade
ženske in novorojenčka, ki je bil pokopan na velikem krilu laboda (Mannermaa, Panteleyev,
Sablin 2008).
Ostanki ptic so prisotni v 17 pokopih na najdišču Ajvide (Švedska) in v 16 pokopih na
najdišču Zvejnieki (Latvija). Ostanki ptičev so na obeh najdiščih prisotni tako v moških,
ženskih kot otroških grobovih.
Na najdišču Ajvide so ptičje dolge kosti noge (tarsometatarsi) odkrili v grobu 2 (odrasla
ženska), grobu 20 (novorojeni otrok) in grobu 62 (odrasla ženska?).
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V grobu 62 (Ajvide) so odkrili predmete, narejene iz spodnjih kosti nog (tarsometatarsus)
žerjava (Grus grus). Predmete – obeske so našli v bližini desne rame pokopanega človeka. V
istem grobu so našli tudi cevasto ptičjo kost (Slika 8).

Slika 8: Ajvide: grob 62 – odrezane spodnje kosti noge (tarsometatarsi) navadnega
žerjava (Grus grus) (Mannermaa 2008, 210, sl. 5).
Za primerjavo nam služi najdišče Tamula (Estonija), kjer so v grobu otroka VII v bližini
njegovih ramen odkrili ptičjo figurino; kosti krila žerjava so bile najdene na obeh rokah.
Za izdelavo obeskov so na najdišču Ajvide bile uporabljene kosti vodnih ptičev. Pojavljajo se
žerjavi, veliki kormoran (Phalacrocorax carbo), labod (Anatidae Cygnus) in morski ptič
(Uria aalge). Koželjnica (radius) in podlahtnica (ulna) sta najpogosteje uporabljeni kosti za
izdelavo obeskov na najdišču Ajvide.
Etnografski podatki kažejo, da sta labod in žerjav še posebej pomembna ptiča. Petroglifi
žerjavov v Kanozeru na polotoku Kola in labodov na področju Oneškega jezera kažejo
posebno mesto teh vrst že za časa prazgodovine. »Pokopi, kjer so se krila ptic ali delov ptičjih
kril znašla v bližini rok skeleta, dajejo vtis, da so vodni ptiči imeli vlogo posrednikov med
različnimi nivoji kozmosa ali stanji zavesti.« (Mannermaa 2008, 217) Položaji kril ptičev
kažejo na sposobnost letenja: »Sposobnost letenja […] je poglavitna ideja tridelnega
kozmosa, ki povezuje Nebo, Zemljo in Podzemlje« (Mannermaa 2008, 217). Zlasti žerjavi
igrajo posebno vlogo med evrazijskimi in severnoameriškimi skupnostmi; med njimi je žerjav
razumljen kot posrednik med različnimi nivoji kozmosa. Upodobitve žerjava najdemo tudi na
obeh najdiščih (v Göbekli Tepeju in Çatalhöyüku), ki sta podrobneje predstavljeni v
nadaljevanju.
Na najdišču Zvejnieki so v grobu 164 odkrili skelet moškega; pokopan je bil z 38
neoblikovanimi kostmi krila (carpometacarpi) in tremi falangami iz krila šoje (Garullus
glandarius) (Slika 9).
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Slika 9: Zvejnieki: grob 164 – odrasel moški na najdišču z več kot 40 kostmi kril šoje
(Garullus glandarius) (Mannermaa 2008, 208, sl. 3).
Kosti ptičev so našli nad skeletom mladega moškega: 20 kosti so našli na področju prsi, eno
med levo roko in vretenčnim stebrom, 12 ob desnem komolcu, tri ob desnem gležnju in eno v
bližini noge. V grobu pa najdemo še zobne obeske in rdečo okro, ki se pojavi skupaj z 12
šojinimi spodnjimi kostmi noge v bližini desnega komolca skeleta. Mladi moški je na glavi
nosil ornament s sedmimi zobnimi okraski. Med nogami skeleta je ležalo 16 koničastih kosti,
ena pa na levi strani na področju prsi. »Spodnje kosti nog ptičev morda kažejo ostanke modrih
peruti od vsaj 17 šoj, ki so jih uporabili v dekoraciji pokopnega kostuma« (Mannermaa 2008,
208). Šojine kosti so našli v prsti nad skeletom, kar morda nakazuje, da je bil potencialni
kostum narejen iz debelega materiala, verjetno iz kože. Morda je imel rokave, kar nakazujejo
nekatere kosti iz peruti in zobni okraski v bližini desnega komolca. Položaji okraskov
nakazujejo na kostum, ki se je raztezal od ramen do kolena (Mannermaa 2008).
Grob 62 (Ajvide) in grob 164 (Zvejnieki) sta dokaza šamanskih pokopov: v grobu 62 so
odkrili obeske, ki bi lahko bili del opreme šamana; v grobu 164 pa imamo dokaze o naglavni
opremi in plašču šamana. »Kozmološka ikonografija plaščev z obeski [...] in ostalimi
pritrjenimi dodatki pogosto uprizarja tridelni kozmos. [...] Obroba šamanskega plašča je
pomemben element, ki oznanja njegovo ali njeno ornitomorfično naravo [...]« (Devlet 2001,
43–44) (Slika 10).

15

Slika 10: Skalna umetnost: na sliki vidimo šamane iz regije Altaj: 1. Karakol; 2. Altaj;
3–4. Shalkoby (Devlet 2001, 45, sl. 3.2).
Devletova piše, da je ornitomorfična narava starodavna karakteristika šamanskega plašča.
Njegova obroba je najpomembnejši simbolični element v njegovi dekoraciji. Pravi, da je bila
tekstilna obroba morda zamenjana s ptičjimi peresi, ki so visela s komolcev in ramen plašča,
kot vidimo na Sliki 10. Peresa, ki so visela s komolcev in ramen, bi lahko predstavljala
spiritualne prednike.
Povezava šamana in ptiča kaže »[...] zmožnost letenja [...] šamana, ki igra vlogo posrednika
med nebesnimi in zemeljskimi deli kozmosa« (Devlet 2001, 45). »[Š]aman je tisti, ki je
sposoben prodirati v zgornje nivoje kozmosa« (Devlet 2001, 44). Dokaz za to najdemo na
Sliki 11, kjer vidimo šamana, ki ima v eni roki boben in v drugi palico. Jasno je prikazan
kostum – plašč z obeski, ki se širijo navzven, ko se ta premika. Devletova pravi, da je s slike
razvidno, da »[...] šaman leti med zvezdami in ostalimi nebesnimi telesi« (Devlet 2001, 45).
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Slika 11: Skalna umetnost skupnosti Niukzhe: na upodobitvi vidimo letečega šamana
med nebesnimi telesi (Devlet 2001, 46, sl. 3.4).
Pridatki ostankov ptičev pa ne kažejo nujno le transformirane osebe – šamana ali njegove
spiritualne pomočnike. Ptiče lahko dojemamo tudi kot posrednike med različnimi nivoji
kozmosa. »Grobovi, v katerih se kosti ptičjih kril pojavijo v bližini dlani umrlega, kažejo, da
so ptiči igrali pomembno vlogo kot ´prenašalci´ med različnimi prostori ali stanji zavesti.
Premikanje med različnimi stanji zavesti pa, kot smo že videli, igra pomembno vlogo v
šamanizmu« (Mannermaa, Panteleyev, Sablin 2008, 4).
Šamani so uporabljali naglavna pokrivala in kostume za spiritualna potovanja. V
animističnem svetu so se morali šamani opremiti s specifično opremo, s pomočjo katere so
zamenjali lastno identiteto z identiteto bitij, živali, s katerimi so komunicirali. Potovanje,
transformacija in stik s spiritualnimi bitji niso možni brez ustrezne opreme.
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5 NEOLITIK
Da se šamanske prakse pojavljajo tudi v neolitiku, bom skušal dokazati s pomočjo
podrobnejše predstavitve dveh turških arheoloških najdišč: Göbekli Tepeja in Çatalhöyüka.
Med Göbekli Tepejem in Çatalhöyükom obstaja tako časovna kot prostorska razlika. Göbekli
Tepe (pribl. 10.000–8000 pr. n. št.) leži v jugovzhodni Anatoliji, Çatalhöyük (pribl. 6500–
5700 pr. n. št.) pa v osrednji Anatoliji. Na obeh najdiščih smo soočeni z različno bivanjsko
kulturo: »Na področju Göbekli Tepeja ostanki hrane, tako rastlinske kot živalske, ponazarjajo
lovce in nabiralce. Prebivalci Çatalhöyüka pa so že bili odvisni od gojenja žita in stročnic,
udomačeni sta tudi ovca in koza; lovili pa so tudi divje govedo, jelene, svinje« (Hodder,
Meskell 2010, 32).
Na najdiščih srečamo tudi različno namembnost ´stavb´. »Na področju Göbekli Tepeja je
simbolizem fokusiran le na posamezne ´templje´, v Çatalhöyüku pa najdemo umetnost in
simbolizem znotraj posameznih stavb« (Hodder, Meskell 2010, 33). Lewis-Williams in
Pearce v stavbah Çatalhöyüka vidita prikaz tridelnega kozmosa, ki ga opišeta: »Majhne temne
sobe so bile v nekaterih primerih prikazane kot prostori Spodnjega Sveta, zidovi so bili
vmesni člen med ljudmi, ki so vstopili v sobo, ter spiritualnim svetom živali in
supernaravnimi bitji« (Lewis-Williams in Pearce 2004, 28).
Skupna točka obeh najdišč pa so upodobitve ptičev. Gre za ptice ujede in žerjave. Na obeh
najdiščih so ptiči prikazani s človeškimi lastnostmi, kar lahko ponazarja prisotnost šamanskih
praks.

5.1 Göbekli Tepe
Göbekli Tepe (pribl. 10.000–8000 pr. n. št.) leži v jugovzhodni Anatoliji. Sestavljajo ga
številna ´svetišča´ (termin ´svetišča´ uporabi K. Schmidt) v obliki krožnih struktur. Glavna
značilnost najdišča so monolitski stebri v obliki črke T, od katerih vsak posamezni steber
tehta nekaj ton. »Stebri so bili vgrajeni v velike kamnite zidove (lahko v več koncentričnih
krožnih zidov), v samem centru pa je stal par stebrov, ki sta bila najvišja. [...] Zunanji krožni
stebri (njihovo število je bilo od 10 do 12) so bili povezani z zidom iz klesanega kamna.
Ograjene strukture so bile označene s črkami A, B, C in D [...], kasnejše odkrite krožne
strukture pa so bile poimenovane E, F in G« (Schmidt 2010, 240) (Sliki 12 in 13).
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Slika 12: Göbekli Tepe: pogled od zgoraj na glavno izkopavalno polje (Dietrich et al.
2012, 677, sl. 2).

Slika 13: Göbekli Tepe: Shematska mapa izkopavalnega področja (Schmidt 2010,
240, sl. 2).

5.1.1 Antropomorfna T-stebra
Kot navaja Schmidt, so v krožni strukturi D (Slika 14), ki je tvorjena iz 11 T-stebrov (po
mnenju O. Dietricha in drugih naj bi obstajal tudi 12. steber), odkrili dva osrednja stebra. Oba
stebra (steber št. 18 in steber št. 31), ki v višino merita kar 5,5 metra, od vseh ostalih izstopata
po tem, da imata na sebi vidne roke in prste ter elemente oblačila. Zaradi teh značilnosti so jih
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označili za antropomorfna. »Stebri v obliki črke T so interpretirani kot antropomorfni, saj
imajo prikazane človeške roke in dlani. [...] Gre za kamnite stebre človeku podobnih bitij«
(Schmidt 2010, 244) (Sliki 15 in 16).

Slika 14: Göbekli Tepe: Krožna struktura D (Schmidt 2005, 16, sl. 2).
Schmidt stebra opiše takole: »Na osrednjih dveh stebrih vidimo roke. [...] Zahodni steber
(steber št. 31) ima na sebi ogrlico v obliki bukranije, vzhodni steber (steber št. 18) pa nosi
ogrlico v obliki polmeseca [...]. Vidne so tudi dlani in prsti [...]. Na obeh stebrih je tik pod
rokami viden pas [Slika 17, dodal N. J.]. Na obeh stebrih je vidna tudi pasna zaponka [...].
Viden je tudi sramni predpasnik, ki visi s pasu in pokriva genitalno področje; vidne so tudi
košutine zadnje noge in verjetno lisičji rep« (Schmidt 2010, 244–245). Ker sramni predpasnik
pokriva genitalno področje, je določitev spola stebrov nemogoča.
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Slika 15: Göbekli Tepe: na osrednjem, zahodnem T-stebru (steber 31) krožne
strukture D vidimo roko, prste in oblačilo antropomorfnega bitja (Dietrich et al. 2012,
682, sl. 7).

Slika 16: Göbekli Tepe: drugi osrednji, vzhodni T-steber (steber 18) krožne strukture
D. Na njem vidimo elemente oblačila (Dietrich et al. 2012, 683, sl. 8).
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Slika 17: Göbekli Tepe: osrednji, vzhodni T-steber (steber 18) krožne strukture D. Na
njem vidimo okrašen pas (Schmidt 2010, 244, sl. 9).
Podobnosti so vidne na T-stebru iz Nevalı Çorija (Slika 18). Na T-stebru vidimo daljši obraz
in krajši zadnji del glave, kar ustreza naravnemu sorazmerju človeške glave; na njem vidimo
tudi upognjene roke in prste; slednji spominjajo na zgoraj opisana osrednja stebra v krožni
strukturi D – Göbekli Tepe.

Slika 18: Nevalı Çori: T-Steber (Schmidt 2010, 242, sl. 5).
Schmidt nakazuje, da bi lahko antropomorfni stebri prikazovali supernaravna bitja: »Reliefne
slike na stebrih [...] so lahko imele nalogo varuhov. [...] Ker njihovi obrazi niso bili
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upodobljeni, so lahko prikazovali neosebna supernaravna bitja, bitja iz drugega sveta«
(Schmidt 2010, 245–247).
Dokaz, da so T-stebri zares antropomorfni, podpirata dve statueti: statueta iz AdiyämanKiliṣika (Slika 19) in statueta iz Urfe (Slika 20).

Slika 19: Antropomorfna statueta iz Adiyäman-Kiliṣika, Turčija (Verhoeven 2001, 9,
sl. 1A–D).
Statueta iz Adiyäman-Kiliṣika ima obliko črke T. Verhoeven navaja, da je »[...] edina lastnost
njenega obraza dolg nos. Pod glavo na obeh straneh vidimo upognjene roke s prsti. [...]
Položaj rok [Slika 19: A, B in C, dodal N. J.] obdaja veliko izboklino, kar Hauptmann
interpretira kot ´popek´ [Slika 19: A in C, dodal N. J.]. Slednji pod ´popkom´ vidi dve suhljati
nogi in ´penis´. ´Penis´ se konča tik nad veliko okroglo luknjo« (Verhoeven 2001, 8).
Verhoeven pa ne vidi ´penisa´, temveč osebo, in dodaja:
´Popek´ v resnici predstavlja glavo, ´penis´ telo, ´noge´ pa roke človeka. Luknja
morda ponazarja vagino. [...] Če je moja interpretacija pravilna, statueta Kiliṣik
predstavlja sestavljeno figuro dveh oseb, podobnost najdemo na totemu. [...]
´Popek´ morda ne nakazuje le ´glave spodnje osebe´, temveč verjetno tudi ´penis
zgornje osebe´. Luknja v podnožju morda simbolizira vagino. Izboklina lahko
ponazarja popek ter penis in žensko glavo istočasno. Morda luknja ne simbolizira
vagine, tako da spol spodnje osebe ostaja neznan (Verhoeven 2001, 8).

Za statueto se sklepa, da naj bi bila del ´kultne stavbe´ v Nevalı Çoriju. Morda je bil med
rituali plodnosti v luknjo – vagino, vstavljen simbolični predmet – penis. »Premičen penis
lahko nakazuje seksualni element faličnega bitja. [...] Druge interpretacije bi lahko bile, da
kombinacija penisa in odprtine simbolizira hermafroditsko naravo bitja, združuje moško in
žensko naravo, lahko pa prikazuje možnost telesne transformacije in spremembe« (Hodder,
Meskell 2010, 238).
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T-steber in statueta iz Adiyäman-Kiliṣika sta bila za razliko od glinenih figuric na najdišču
Nevalı Çori najdena v ´kultnih stavbah´. C. Lichter dodaja: »Ta ugotovitev kaže na to, da so
glinene figurice izražale drugačno funkcijo in namen za razliko od velikih skulptur, vsaj na
področju Nevalı Çorija. Velike skulpture so bile omejene na t. i. ´posebne stavbe´, kazajoč na
kultne namene, glinene figurice pa so bile najdene na področju vsakdanjih aktivnosti«
(Lichter 2014, 127).
Leta 1990 so severno od Balikligöla odkrili apnenčasto statueto. Statueta v višino meri 1,80
metra. Poimenovali so jo statueta iz Urfe (Slika 20).

Slika 20: Statueta iz Urfe (Schmidt 2010, 246, sl. 14).
Schmidt o njej pravi: »Statueta ima obraz. Oči so vidne kot globoke luknje [...], usta niso
prikazana. Statueta je upodobljena gola. Vidna je le ogrlica v obliki črke ´V´. Videti je, kot da
roke držijo falus. Noge niso upodobljene« (Schmidt 2010, 247). Po mnenju Schmidta statueta
ponazarja moški spol: »Videti je, kot da so apnenčaste glave pripadale statuetam moškega
spola« (Schmidt 2010, 247). Na podlagi številnih že omenjenih figuric iz predkeramičnega
obdobja (vse figurice kažejo moški spol), ki so bile najdene na najdišču Nevalı Çori, in
statuete iz Urfe Schmidt sklepa, da sta antropomorfna T-stebra iz Göbekli Tepeja prikazovala
´moške osebnosti´ (Schmidt 2010).
T-stebra iz Göbekli Tepeja, T-steber iz Nevalı Çorija ter ne nazadnje statueti iz AdiyämanKiliṣika in iz Urfe nakazujejo antropomorfnost. »Če te upodobitve ponazarjajo prednike,
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lahko vidimo, da so ti prestali transformacijo. Iz kamna je nastala pokončna oseba. [...] Ta
lahko prikazuje amorfno obliko prednikov. [...] Objekti pa ne prikazujejo le združenosti
človeka in kamna [kot bomo videli v nadaljevanju, dodal N. J.], združene najdemo tudi ljudi
in živali. [...] Po mnenju Schmidta naj bi šlo za mitične prednike« (Croucher 2012, 138–139).

5.1.2 Totem Göbekli Tepeja
Na najdišču Göbekli Tepe so odkrili tudi totem. Na njem vidimo združene človeške in
živalske lastnosti. »Na njem vidimo glavo velike živali (lahko gre za medveda, leva ali
leoparda). Le-ta ima vidne človeške ude, ki spominjajo na tiste, ki jih najdemo na T-stebrih.
[...] Udi zgornjega telesa držijo človeško glavo spodnjega telesa. Tudi spodnje telo ima vidne
roke. Te so položene na falus oziroma na točko, ki ponazarja rojstvo. Na totemu zasledimo
tudi upodobitve kač« (Croucher 2012, 139) (Slika 21).

Slika 21: Göbekli Tepe: totem (Schmidt 2010, 248, sl. 18).
Totem so odkrili tudi na najdišču Nevalı Çori. Gre za sestavljen in prostostoječ apnenčasti
totem, ki kaže mnoge podobnosti s totemom iz Göbekli Tepeja. »Na njem vidimo tri
posameznike, ki so združeni in skupaj sestavljajo eno obliko. Na samem vrhu totema vidimo
ptiča, ki sedi na dveh človeških glavah [...]; človeški telesi se s hrbti stikata« (Hodder,
Meskell 2010, 54–55) (Sliki 22 in 23).
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Slika 22: Nevalı Çori: apnenčasti totem – slika kaže ptico ujedo pripeto na glavah
dveh ženskih figur (Lewis-Williams, Pearce 2005, 30, sl. 5).

Slika 23: Nevalı Çori: rekonstrukcija totema (Schmidt 2010, 248, sl. 17).
V Nevalı Çoriju so odkrili tudi del totema. Našli so ga v ´kultni stavbi´ (faza III, Slika 25). Na
ostanku totema vidimo upodobljeno človeško glavo in ptičje telo (Slika 24).
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Slika 24: Nevalı Çori: totem s človeško glavo (Schmidt 2010, 245, sl. 12).
Bitje, poimenovano kot ´ptičji človek´, ima tako človeške kot živalske lastnosti. »[G]re za
hibridno bitje, človek oblečen kot ptič ali ptič s človeškim obrazom« (Hodder, Meskell 2010,
55). »Hauptmann ptice, ki sedijo na človeški glavi, vidi kot tiste, ki predstavljajo dušo
človeka, lahko pa prikazujejo povezavo med tem svetom in svetom nad njim« (LewisWilliams, Pearce 2005, 31).
Göbekli Tepe si je v marsičem podoben z Nevalı Çorijem, tudi v primerjavi struktur. Na
najdišču Nevalı Çori so raziskovalci odkrili ´kultne stavbe´, ki so kvadrataste oblike brez
ostrih kotov. »V zgodnejši fazi (faza II) je bila notranjost obkrožena z zidom iz klesanega
kamna. Ta je bil prekinjen s trinajstimi monumentalnimi v obliki črke T oblikovanimi stebri.
V sredi sta po vsem sodeč bila še dva podobna stebra, kot dokazuje ´kultna stavba´ iz faze III«
(Lewis-Williams, Pearce 2005, 29) (Slika 25).

Slika 25: Nevalı Çori: rekonstrukcija kultne stavbe, faza III (Lewis-Williams, Pearce
2005, 29, sl. 4).
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Iz napisanega je razvidno, da sta si prostorsko dokaj blizu postavljeni najdišči, Göbekli Tepe
in Nevalı Çori (loči ju le 30 kilometrov), v marsičem podobni: pri obeh najdemo podobno
osmišljene, ´svetišču´ podobne strukture z antropomorfnimi T-stebri in totemom. Kot že
omenjeno, so bile po besedah Lichterja velike skulpture omejene na t. i. ´posebne stavbe´, ki
nakazujejo kultne namene.

5.1.4 Šamanska T-stebra
Na najdišču Göbekli Tepe so v dveh različnih krožnih strukturah odkrili dva T-stebra, na
katerih zasledimo upodobitve ptičev s človeškimi lastnostmi. Gre za stebra označena s
številkama 43 in 12.

5.1.4.1 Steber 43
V krožni strukturi D so leta 2006 na nivoju III odkrili steber v obliki črke T (steber št. 43,
Slika 26).

Slika 26: Göbekli Tepe: kamniti T-steber (Hodder, Meskell 2011, 242, sl. 7).
Na zgornjem delu stebra vidimo ponavljajoče se in stilizirane motive, ki upodabljajo strukture
in rastline. Pod temi motivi vidimo upodobljena štiri bitja, ki so podobna ptičem. Hodder in
Meskell pišeta, da nekateri spominjajo na ptice ujede, drugi pa na vodne ptiče. Trije ptiči
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imajo človeške noge in je videti, kot da sedijo. Še posebej zanimiva je osrednja figura – ptica
ujeda, za katero se zdi, da odbija kroglo v peruti. »Ena od interpretacij se glasi, da krogla
(morda lobanja) pripada brezglavemu moškemu telesu v spodnjem delu stebra, kar zopet kaže
na povezavo med smrtjo, ptiči in brezglavimi človeškimi telesi. Na spodnjem delu stebra
vidimo zbirko nevarnih živali [...] in vodnega ptiča v paru z brezglavo falično figuro. Moška
figura ima iztegnjeno roko in daje vtis, kot da hoče pobožati vrat ptiča. Penis moške figure je
iztegnjen proti spodnjemu delu ptičjega vratu. [...] Brezglavo človeško telo je brez nog in je
videti, kot da moška figura jaha večjega ptiča« (Hodder, Meskell 2010, 54) (Slika 27).

Slika 27: Göbekli Tepe: krožna struktura D – relief na T-stebru 43 (Banning 2011,
631, sl. 5).

5.1.4.2 Steber 12
Tudi v krožni strukturi C so odkrili T-steber, ki kaže ptiče s človeškimi lastnostmi (Slika 28).
Na stebru vidimo pet ptičev, za katere je videti, kot da sedijo.
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Slika 28: Göbekli Tepe: krožna struktura C, steber 12 (Lewis-Williams, Pearce 2005,
130, sl. 3).
Na obeh T-stebrih vidimo upodobljene ptiče s človeškimi lastnostmi. Ptica ujeda na stebru 43
v peruti drži kroglo (lobanjo?). Upodobitve ptic s človeškimi lastnostmi pa najdemo tudi v
Çatalhöyüku. Hodder in Meskell skleneta, da so »[...] tako v Göbekli Tepeju [...] kot v
Çatalhöyüku ptiči povezani z brezglavimi človeškimi telesi in da so nekateri prikazani s
človeškimi lastnostmi« (Hodder, Meskell 2010, 54). Na obeh najdiščih ptiči s človeškimi
lastnostmi prikazujejo transformirano osebo – šamana. Lewis-Williams in Pearce pravita:
»[E]kskarnacija in ločevanje lobanje od telesa je ritualna praksa, ki prikazuje smrt in ponovno
rojstvo šamana. [...] V primeru raztelešenja gre za obširno dokumentirano izkušnjo šamana«
(Lewis-Williams, Pearce 2005, 117–118).
Poleg tega na stebru 43 vidimo raztelešeno človeško telo s falusom. Na njem so prikazane
tudi divje in nevarne živali. Vse našteto najdemo tudi na najdišču Çatalhöyük, navezuje se na
spremenjena stanja zavesti, ki kažejo v eno smer: prisotnost šamanskih praks.

5.1.5 Sklep
Na najdišču Göbekli Tepe se kaže totemska percepcija sveta. Totemsko percepcijo sveta
najdemo na antropomorfnih T-stebrih in ne nazadnje na totemu. Ti prikazujejo združenost
človeka (živali) in kamna v eni podobi. Na antropomorfnih T-stebrih imamo prikazana bitja,
ki spominjajo na človeka. Če povzamem Ingolda, gre za spiritualne prednike ljudi,
prednamce. Aborigini jih imenujejo mimih. Na drugi strani pa na totemu vidimo poosebljeno
pokrajino, ki združuje človeka, žival in kamen v eni podobi.
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Dva T-stebra, najdena na tem najdišču, dokazujeta šamanske prakse. Gre za stebra z
upodobitvijo ptičev s človeškimi lastnostmi. Na enem od T-stebrov zasledimo lobanjo ločeno
od telesa. Raztelešenje v tem kontekstu prikazuje transformirano osebo – šamana.
Vse omenjene upodobitve imajo skupno točko: prikazujejo združenost človeka in kamna ali
človeka, živali in kamna v eni podobi. Tudi totem in šamanska T-stebra imajo skupno točko:
upodobitev ptičev v povezavi s človeškimi glavami ali telesi. Med šamanskimi skupnostmi so
ravno ptiči tisti, ki predstavljajo zmožnost letenja (lahko predstavljajo let duše šamana).
Dojemamo jih lahko tudi kot ´posrednike´ med nivoji kozmosa.

5.2 Çatalhöyük
Çatalhöyük leži na Anatolski planoti, približno 35 kilometrov jugovzhodno od planote Konya.
Neolitski ostanki Çatalhöyüka kažejo 12 faz hiš. »Radiokarbonska datiranja uvrščajo
Çatalhöyükove faze X-II v obdobje med pribl. 6500–5700 pr. n. št. [...] Vse stavbe
Çatalhöyüka so bile zgrajene iz osušene, pravokotno oblikovane žgane opeke, trstičja in
ometa. [...] Vse stavbe so imele glavni vhod na strehi [...], v dodatne sobe pa se je vstopalo
skozi majhne odprtine iz glavnega prostora stavbe« (Mellart 1967, 30–56).
Notranjost stavb so ´krasile´ rdeče obarvane plošče različnih oblik, geometrijski vzorci, odtisi
rok in stopal. V stavbi E.VI.B44 »[...] na osrednji plošči najdemo upodobljene ptiče. [...] Še
ena oblika dekoracije, ki jo najdemo tako v stavbah kot v ´svetiščih´, je stilizirana bukranija (s
plastrom oblepljene lobanje tura, goveda ali kozla z rogovi) [...], ki verjetno služi kot simbol
zaščite. [...] Najdena je bila tudi slika z nizom lobanj [...], kar lahko kaže, da so bili mrtvi,
preden so jih pokopali, raztelešeni« (Mellart 1967, 65–66).
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Slika 29: Çatalhöyük: shematska rekonstrukcija nivoja VI – na sliki vidimo stavbe in
´svetišča´ (Mellart 1967, 62, sl. 12).

5.2.1 Tridelni kozmos Çatalhöyüka
Idejo tridelnega kozmosa najdemo med evrazijskimi in severnoameriškimi skupnostmi, ki
govorijo o t. i. ´drevesu sveta´, ´kozmičnem stebru´ ali axis mundiju. Axis mundi je tisti, ki
združuje tridelni kozmos Neba, Zemlje in Podzemlja. Živali pa veljajo za posrednike med
temi realnostmi.
Dokaze o tridelnem kozmosu na najdišču Çatalhöyük predstavljajo stavbe same. Kot sem že
omenil, so vrhnjo ploščad predstavljale strehe stavb. V notranjost stavbe se je bilo mogoče
spustiti po leseni lestvi, ki jo lahko dojemamo kot že doslej omenjeno ´drevo sveta´, kot
´kozmični steber´ ali kot axis mundi. Notranjost stavbe je poosebljala Podzemlje. To hipotezo
potrjujejo ostanki apnenca in stalaktitov. »Nekateri ostanki apnenca in stalaktita so bili delno
izklesani; drugi, ki spominjajo na prsi, vime in človeške figure, niso bili oblikovani. [...]
Ostanke so odkrili v okrašenih sobah skupaj s ´kultnimi statuetami´. Stalaktit [...] je bil
uporabljen tudi za izdelavo ogrlic. [...] Stalaktiti in apnenec bi lahko ljudi Çatalhöyüka
simbolično povezovali z naravnimi jamami. Stavbe so v tem primeru služile kot umetno
zgrajeno Podzemlje, v katerega so prebivalci Çatalhöyüka prinesli ´naravne stalaktite´«
(Lewis-Williams, Pearce 2005, 105–106).
Dodatne dokaze o umetno zgrajenem Podzemlju nam dajejo majhne odprtine (72–77 cm/28–
30 cm v višino), skozi katere so se ljudje morali plaziti (Slika 30).
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Slika 30: Çatalhöyük: rdeče pobarvan odtis človeške roke in noge na vzhodni steni
stavbe VI.A.63. Na sliki vidimo tudi odprtino, ki vodi do kuhinje (Mellart 1967, 37, sl.
7).
Takšne odprtine so pogosto vodile do manjših sob, ki so se nahajale globlje v stavbi.
»[O]mejujoča svetloba in potreba po plazenju skozi majhne odprtine med sobami dajejo
podobno izkušnjo kot premikanje skozi apnenčaste jame. [...] Takšne jame se nahajajo v
gorovju Taurus, nekaj dni hoda proti jugu« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 105).
Dokazov, da so tedanji ljudje poznali jame gorovja Taurus, pa ne zmanjka. V stavbah so
odkrili ostanke lesenih delov, ki so jih prinesli od drugod, saj na področju planote Konya ni
brinovega lesa. »Najbližji brinov gozd se nahaja v dolinah gorovja Taurus. Leseni stebri in
tramovi nam dajejo dodaten dokaz, da je obstajal kontakt z regijo apnenčastih jam« (LewisWilliams, Pearce 2005, 107).
Kot lahko vidimo, so prebivalci Çatalhöyüka poznali jame gorovja Taurus, in ne samo to,
jame so pripeljali v svoje domove (Lewis-Williams, Pearce 2005).

5.2.1.1 Navpična os ´axis mundija´
Navpično os axis mundija ponazarjajo lesene lestve, ki so omogočale vstop v stavbo (Slika
31).
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Slika 31: Çatalhöyük: na sliki vidimo restavriran severni in zahodni del ´svetišča´
VI.A.10 (Mellart 1967, 127, sl. 40).
»V mnogih skupnostih, kjer je prisotna ideja tridelnega kozmosa, so lestve povezane s
´spiritualnim transkozmološkim potovanjem´« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 106).
Navpičnost pa najdemo tudi v nizkih stebrih na zidovih (Slika 32).

Slika 32: Çatalhöyük: Mellartova rekonstrukcija severnega in vzhodnega zidu v
´svetišču´ S.VI.A.8. Zgornja slika prikazuje fazo 3, spodnja pa fazo 4 (Lewis-Williams,
Pearce 2005, 104, sl. 23).
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»Leseni stebri [...] niso služili za podporo stavbi. [...] Drevesa ponekod simbolično
predstavljajo navpično spiritualno potovanje. Ne glede na to, da so bili leseni stebri kasneje
zamenjani s ´skeumorfičnimi´ glinenimi zidaki, je njihov namen ostal enak. Služili so kot
navpična os spiritualnega potovanja, imenovanega axis mundi. [...] Ponekod so bili stebri
pobarvani z rdečo barvo, barvo [...], povezano s krvjo in žrtvovanjem, pa tudi s tranzicijo«
(Lewis-Williams, Pearce 2005, 107) (več o simboliki barv sledi v nadaljevanju).
Z navpično osjo so ne nazadnje povezane tudi ploščadi. »Ploščadi so razdelile tla stavbe na
posamezne nivoje; nekatere so bile pobarvane rdeče. [...] Tudi izbrani umrli so bili pokopani
pod temi ploščadmi. [...] Na robovih ploščadi se pojavijo bukranije, ki podpirajo in poudarjajo
določene ploščadi [Slika 49, dodal N. J.]« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 108).
V tridelnem konceptu kozmosa ni pomembna le navpična, pač pa tudi vodoravna os. »Slednjo
najdemo znotraj okvirjev navpične osi« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 108).
Navpično in vodoravno os dodatno razločuje uporaba različnih materialov in konstrukcijskih
tehnik. Poleg tega je navpična os povezana s stebri, vodoravna pa s ploščami. »Stebri
(navpična os) so povezani s turi [...], plošče (vodoravna os) pa na sebi nosijo različne
upodobitve živali (tudi turov), najpogosteje so to ženske figure. [...] Plošče in ploščadi so bile
morda povezane s tridelno razdelitvijo kozmosa; lahko pa razdeljujejo spodnji nivo kozmosa
na tri dele« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 109–110).

5.2.2 Stenske poslikave
Leta 1960 so v Çatalhöyüku odkrili stenske poslikave, ki uprizarjajo divje živali (divje jelene
(Slika 33), ture, prašiče, medvede), ptice ujede in brezglava človeška telesa, geometrijske
vzorce, motive rok, mreže, žerjave, idr.
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5.2.2.1 Divje živali

Slika 33: Çatalhöyük: stenska poslikava v ´svetišču´ S.A.III.1 kaže ´lov na jelena´.
Figure na levi plešejo; eden drži boben; dve figuri sta brez glave (Lewis-Williams,
Pearce 2005, 116–117, sl. 24).
Slika 33 prikazuje stensko poslikavo, t. i. ´Veliki lov´, kot jo poimenujeta Lewis-Williams in
Pearce. Poslikavo so odkrili v ´svetišču´ S.A.III.1 in je bila vsaj trikrat prenovljena. »Mellart
je odkril, da je bila prvotna poslikava slike polihromirana in sestavljena iz dveh delov. Na
desnem delu poslikave vidimo dva jelena in srno, ki ju obkroža skupina vsaj desetih lovcev z
loki in zankami [...], na levi strani pa vidimo veliko število plešočih figur. Moška figura v roki
drži zaobljen predmet, verjetno gre za boben. Izjem(n)a figura na levi strani je tudi
lokostrelec, ki drži zanko. Vse figure na levi so obrnjene stran od prizora in zdi se, kot da ne
sodelujejo v ´lovu na jelena´. [...] Pomembni del slike so tudi oblačila figur. Veliko število
figur ima na sebi leopardjo kožo, ki služi kot obleka. Dve goli figuri naj bi predstavljali
akrobata. Dve osrednji figuri sta brez glave. [...] Mellart sklepa, da dve acefalični figuri
predstavljata prednike, velike lovce iz preteklosti« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 115).
Kot že omenjeno, na Sliki 33 vidimo figuro moškega, ki v roki drži zaobljen predmet,
verjetno gre za boben. »Boben je tipičen šamanski instrument; nenehna in ritmična udarjanja
po njem tako šamanu kot poslušalcem omogočajo vstop v spiritualni svet« (Lewis-Williams,
Pearce 2005, 115). »Boben v Sibiriji velja za ključni šamanski atribut, kot ključni pripomoček
za doseganje spremenjenega stanja zavesti. Služil je kot ´prevozno sredstvo´, za obiske drugih
nivojev vesolja, kot druga oblika oklepa zaščite, pa tudi kot model vesolja samega« (Devlet
2001, 47) (Slika 34).
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Slika 34: Prizori na sibirskem bobnu prikazujejo tridelni kozmos (Lewis-Williams
2004, 31, sl. 1).
Poleg šamanskega bobna pa na Sliki 33 vidimo tudi brezglavi človeški telesi (spomnimo se
krogle oziroma lobanje, ki jo najdemo v peruti osrednje figure – ptice ujede na enem od
šamanskih T-stebrov na najdišču Göbekli Tepe). »Kot pravi Mellart, brezglave figure lahko
prikazujejo prednike, ki so na področju spodnjega nivoja kozmosa še vedno vpleteni v nadzor
in pridobitev živalske moči. Morda so brezglavi zato, ker so bile njihove glave odstranjene za
ritualno obravnavo« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 116).
»Povezanost brezglavih figur, plesa in lova [...] je v mnogih skupnostih [...] povezana z
pridobitvijo ´živalske supernaravne moči´. V južnoafriški skupnosti San orjaški kozobik ne
zagotavlja le mesa (hrane), temveč priskrbi več moči – energije kot katera koli žival« (LewisWilliams, Pearce 2005, 115–116) (Slika 35).

Slika 35: Skalna umetnost: prizor šamanskega plesa Sanov. Skupina moških pleše
proti skupini sedečih žensk. Ženske dajejo ritem z rokami. Na osrednjem delu slike
vidimo tudi ´teriantropično figuro´ (Lewis-Williams 2001, 23, sl. 2.3).
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Na levi strani Slike 35 vidimo sedeče in pojoče ženske. Ženske ob petju dajejo ritem z rokami.
Nekatere imajo na svojih hrbtih otroke. Na desni strani vidimo moške. Moški plešejo proti
skupini sedečih žensk. V rokah držijo t. i. leteče omele in morda puščice. »Leteče omele so
povezane s plesom transa in se ne uporabljajo v vsakdanjem življenju« (Lewis-Williams
2001, 23). Nekateri moški imajo naglavna pokrivala: »Naglavna pokrivala so bila narejena iz
skalpov majhnih antilop. Ušesa so bila na skalpe prišita tako, da so stala pokonci« (LewisWilliams 2001, 23). V osrednjem delu slike vidimo tudi ´teriantropično figuro – orjaškega
kozobika´. »´Teriantropična figura´ prikazuje transformacijo v kontekstu šamanskega plesa«
(Lewis-Williams 2001, 23).
Dodaten dokaz, da Slika 33 prikazuje transformacijo v kontekstu šamanskega plesa, ponujajo
Dietrich in drugi z razlago apnenčaste sklede iz že omenjenega najdišča Nevalı Çori. »Na
apnenčasti skledi iz Nevalı Çorija vidimo upodobljeni dve osebi z dvignjenima rokama; med
njima pa vidimo bitje podobno želvi. Videti je, kot da se je želvi podobno bitje pridružilo
plesu, kar bi lahko nakazovalo na spremenjeno stanje zavesti« (Dietrich et al. 2012, 692)
(Slika 36). »[T]ransformacija v žival igra pomembno vlogo v šamanizmu« (Lewis-Williams
2004, 202). Slednja lahko prikazuje transformiranega šamana.

Slika 36: Nevalı Çori: ples na apnenčasti skledi. Na skledi vidimo tudi želvi podobno
bitje (Dietrich et al. 2012, 691, sl. 13).
Plešoče figure in boben, figuri brez glave in ´lov na divjega jelena´ kažejo vse lastnosti
spremenjenega stanja zavesti, ki je vseprisoten v šamanskih praksah.
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5.2.2.2 Ptice ujede
Upodobitve ptic ujed z brezglavimi človeškimi telesi se pojavljajo na severnih in vzhodnih
zidovih stavb. »Poslikave ptic ujed, kjer slednje napadajo človeška telesa, so najdene samo v
treh ´svetiščih´ na nivoju VII in VIII. [...] V tem primeru lahko gre za sekundarne pokope,
kjer so ptice ujede ´očistile´ trupla« (Mellart 1967, 166).
Na zgodnejši poslikavi vzhodne stene v ´svetišču´ VIII.8 vidimo dve veliki ptici ujedi: »Med
njima zasledimo miniaturno človeško figuro, ki vrti ´meč´ [...], da bi obranila dve majhni
človeški trupli pred pticami ujedami. [...] V levi roki drži objekt, ki bi lahko bila gorjača«
(Mellart 1967, 166) (Slika 37).

Slika 37: Çatalhöyük: na poslikavi v ´svetišču´ VIII.8 vidimo črno pobarvane ptice
ujede in človeško figuro. Človeška figura je oborožena in se brani pred napadi ptic
ujed (Mellart 1967, Plate 46).
Na severnem in vzhodnem delu zidu v ´svetišču´ VII.8 vidimo upodobitev sedmih ptic ujed z
razširjenimi krili, ki se hranijo s šestimi majhnimi brezglavimi človeškimi telesi (Slika 38).
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Slika 38: Çatalhöyük: stenska poslikava severnega in vzhodnega zidu v ´svetišču´
VII.8. Slika kaže ptice ujede in brezglave človeške figure (Mellart, 1967, 169, sl. 47;
Lewis-Williams, Pearce 2005, 117, sl. 25).
»[P]oslikave kažejo, da so ptice ujede odgovorne za izmaličenje človeških teles. [...] Mellart
poslikave ptic ujed v Çatalhöyüku interpretira kot ekskarnacijo (odstranjevanje mesa iz
skeleta) pred pokopom« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 116).
Vse upodobitve imajo skupno točko: na njih so prikazana ´mrtva´ človeška telesa ali človeška
telesa brez glav. Lewis-Williams pravi: »Mnogi šamani po vsem svetu poročajo o raztelešenju
in skeletalizaciji kot glavni komponenti njihove iniciacije v status šamana« (Lewis-Williams
2004, 42). Da pa razstavljanje telesa lahko razumemo kot proces iniciacije v šamana, služi
pripoved Nikolaija Likhacheva iz Sibirije, ki pravi: »V primeru Nikolaija Likhacheva je
šamanska iniciacija potekala kot proces razstavljanja telesa. Povedal mi je, kako so ga v krsto
položila mistična bitja, ki so kasneje razžagala njegovo telo v kose. Ko so spiritualna bitja
njegovo telo ponovno združila, so mu priskrbela dodatno rebro« (Willerslev 1971, 132).
Dodaten dokaz za prisotnost šamanskih praks pa najdemo na še eni poslikavi ptic ujed. Na
severnem zidu ´svetišča´ VII.21 vidimo dve ptici ujedi, ki sta obrnjeni druga proti drugi.
Upodobljeni sta preko brezglavega človeškega telesa. Onstran stebra se na zidu pojavijo krila
še ene ptice ujede, kar nakazuje, da se je scena ponavljala. »Z ogromnimi krili ptice ujede
prekašajo majhno brezglavo človeško bitje. Upodobitev se razlikuje od vseh ostalih po tem,
da ima človeška figura dvignjene roke in široko razširjene noge ter je videti, kot da leži na
hrbtu. Posebnost te upodobitve je vidna tudi v nogah ptic ujed [...], ki očitno pripadajo
človeku« (Mellart 1967, 167).
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Upodobljene ptice ujede v ´svetiščih´ SVII.8 (Slika 38) in SVII.21 ne kažejo realnih kril.
Kažejo odprt prostor na svojih hrbtih, znotraj katerega najdemo pobarvane motive črt, ki pa
niso podobni ptičjemu peresu in med katerimi je eden podoben človeški roki. Motiv človeške
roke se pojavi tudi v ´svetiščih´ S.E.VI.A.7 (na modeliranih lobanjah divjega goveda) in
SVI.B.8 (na modeliranih lobanjah tura, Slika 39).

Slika 39: Çatalhöyük: vzhodni zid ´svetišča´ SVI.B.8 kaže plasti rdečih vzorcev,
poslikanih na modeliranih lobanjah turov. Na njih vidimo roke s prsti, krila ptic ujed,
geometrijske vzorce, vzorce mreže (Gifford-Gonzales 2007, 103, sl. 8).
Na lobanjah turov (Slika 39) najdemo tudi motiv kril ptic ujed s prsti, geometrijske vzorce in
vzorce mreže. Motiv mreže se prav tako pojavi na obeh straneh lobanj turov v ´svetišču´
VI.B.10, motiv rok in mreže pa je bil najden v severozahodnem kotu ´svetišča´ SVII.8 (Slika
40).

Slika 40: Çatalhöyük: severozahodni kot ´svetišča´ VII.8 – na sliki vidimo rdeče in
črne motive rok (Mellart 1967, Plate 43).
V ´svetišču´ S.VIB.8 so odtisi rok povezani z vzorcem kvadratov; odtise rok pa najdemo tudi
v povezavi s cikcak linijami in z vzorcem diamantnih nizov (Gifford-Gonzales 2007).
Po vseh dosedanjih dokazih so motivi rok povezani s spremenjenim stanjem zavesti. Odtise
rok najdemo že v jamah gornjega paleolitika v zahodnem delu Evrope. »Ljudje so svoje roke
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položili na zidove jam; zidovi so verjetno služili kot membrane med njimi in spiritualno
realnostjo [...] Odtisi rok kažejo stik s spiritualnim svetom« (Lewis-Williams, Pearce 2005,
120). »Odtisi rok so bili produkt ritualnega zaporedja. [...] Ko je bil odtis človeške roke
naslikan na steno, je bil naslikan tudi vanjo – izginil je za steno« (Lewis-Williams, Pearce
2005, 120) (več o zidovih kot membranah sledi v nadaljevanju).
Geometrijske slike, ki prikazujejo šahovnice, vzorce diamantnih nizov, vodoravne in navpične
cikcak linije idr., pa nam dodatno služijo kot dokaz, da so prebivalci Çatalhöyüka ´prakticirali
potovanja zavesti´ (Slika 41).

Slika 41: Çatalhöyük: slike na severnem zidu ´svetišča´ S.VI.A.66 – na sliki vidimo
motive vodoravnih cikcak linij, motive štiriperesne deteljice, lokostrelca in številne
´figure boginj v položaju rojevanja´ (Lewis-Williams 2004, 44, sl. 6).
Vse skupaj se izriše v jasno sliko, ko v že omenjene motive vključimo nevrologijo.
Nevrološka dognanja govorijo o senzaciji potovanja skozi tunel (potovanje skozi tunel vidimo
na Sliki 42 in je podrobneje predstavljeno v poglavju ´Boginje´), ki je del človeškega
živčnega sistema in ga najdemo na točno določenem delu možganov. Leta 1970 sta J.
Eichmeier in O. Hofer zagovarjala tezo, da abstraktni motivi megalitske umetnosti izhajajo iz
t. i. žične geometrične mentalne slike, ki sta jih poimenovala entopti, katerih izvor najdemo v
prvi fazi nevropsihološkega modela spreminjajoče se človekove zavesti (Slika 42).
V prvi in zadnji fazi vidimo prisotne entopte. »V prvi in končni fazi lahko ljudje izkusijo
geometrijske vizualne percepcije (ki med drugim obsegajo pike, mreže, cikcak linije) [...], ker
so le-te ožičene znotraj človeškega živčnega sistema. Slednje lahko izkusijo vsi ljudje, ne
glede na njihovo kulturno ozadje« (Lewis-Williams 2002, 126). Ko pa oseba prečka tunel, se
pogosto zgodi, da sebe občuti kot transformirano osebo (tretja faza). »Gre za zadnjo fazo, ki
jo ljudje pogosto občutijo kot transformacijo v žival« (Lewis-Williams 2002, 130).
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Slika 42: Trije nivoji spremenjenega stanja zavesti. Ko človekov um potuje globlje v
spremenjeno stanje zavesti in ko prečka tunel, se njegove halucinacije iz
geometrijskih vzorcev prelevijo v bolj ekscentrične in bolj čuteče (Lewis-Williams,
Pearce 2005, 48, sl. 8).
»Spremenjena stanja zavesti pogosto vključujejo projekcije na zidove in ostale površine, pri
čemer entopti in živalske slike igrajo glavno vlogo; slike plovejo na površini, dokaj podobno
kot projekcija filma« (Lewis-Williams 2004, 45).

5.2.2.3 Transformirane osebe – šamani
Že nekajkrat do sedaj smo omenili šamana kot transformirano osebo. Spodnja slika iz južnega
dela vzhodnega zidu ´svetišča´ E.IV.i. prikazuje razstavljeno moško telo (Slika 43).

Slika 43: Çatalhöyük: pogrebni ritual (?) na južnem delu vzhodnega zidu ´svetišča´
E.IV.i. (Mellart 1967, Plate 51).
V ´svetišču´ E.IV.i. na nivoju IV najdemo upodobitev, ki prikazuje pogrebni ritual. »Pod
torzom moškega [...] vidimo glavo bradatega moškega in malo višje proti levi zasledimo
ostanke [...] druge glave [...], ki naj bi pripadala ženski. [...] Zdi se, kot da ´rdeči moški´ nosi
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dve glavi« (Mellart 1967, 168). Človeško telo, od katerega je ohranjen le torzo, naj bi
domnevno razstavilo bitje – gre morda za ptico ujedo?
Na Sliki 44 vidimo bradatega moškega s črnimi lasmi. Usta so široko razprta. »Tako usta kot
čelo je obarvano rdeče in je videti, kot da je obarvano s krvjo. Ostanke krvi najdemo tudi na
licih. Oči so zaprte. Vse skupaj spominja na ´mrtvega moškega´« (Mellart 1967, 168).

Slika 44: Çatalhöyük: detajl mrtve človeške glave iz južnega dela vzhodnega zidu
´svetišča´ E.IV.i. (Mellart 1967, Plate 50).
Ločene človeške lobanje in ostali deli telesa se pojavijo na dveh upodobitvah v ´svetišču´
VI.B.i. Na vzhodnem zidu vidimo zmešnjavo človeških kosti, ki spominja na ´premešan
grob´; v drugem primeru vidimo vrste človeških lobanj ali razpadajočih glav. Pod
konstrukcijo trstičja in pletenjače vidimo kosti, kar verjetno predstavlja prostor, kjer so
potekali rituali ekskarnacije (Mellart 1967).
Upodobitve ptic ujed in brezglava človeška telesa potrjujejo vse dokaze o razstavljanju in
ponovnem sestavljanju šamana. Klinični psiholog R. Katz je odkril, da nekatere južnoafriške
skupnosti San šamanov govorijo »[...] da so njihova telesa postala ločena, ko so bili v
spremenjenem stanju zavesti. Ko so jim rekli, naj se narišejo, so San šamani narisali ločene
cikcak linije in spirale. O cikcak linijah s pritrjenimi nogami izkušeni šaman pravi, da je to
njegova hrbtenica; o sedmih sosednjih, a ločenih cikcak linijah pa pravi, da predstavljajo
ostale dele njegovega telesa. [...] Raztelešenje in skeletalizacija [...] spominjata na senzacije,
[...] ožičene znotraj človeškega živčnega sistema« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 115–118).
Spomnimo se entoptov, ki so vidni v prvi fazi na Sliki 42. Entopti igrajo pomembno vlogo v
spremenjenih stanjih zavesti in bi v tem primeru lahko kazali na raztelešene dele
posameznika, šamana. V tretji fazi pa na že omenjeni sliki vidimo transformirano osebo –
ponovno sestavljenega šamana.
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5.2.3 Sekundarne pokopne prakse
Kot dodaten dokaz, da so le izbrani posamezniki bili deležni posebne obravnave, nam služijo
tudi sekundarne pokopne prakse. O njih I. Kuijt pravi: »Sekundarne pokopne prakse lahko
vključujejo raztelešenje celotnega telesa in odstranitev lobanje. Slednji so pogosto del javnih
obredov. Lahko jih dojemamo kot spiritualno ali simbolično dejanje, ki ima socialne, politične
in osebne pomene. Ne nazadnje so sekundarni pokopi načrtovani, medgeneracijski,
vključujejo številne stavbe in zahtevajo skupinsko vpletenost« (Kuijt 2008, 5).
Na področju Çatalhöyüka imamo dokaze o namenskem odstranjevanju lobanj. »Od 350 doslej
izkopanih skeletov [...] so zgolj šestim odstranili lobanjo [...]; lobanje so bile odstranjene po
prvotnem pokopu« (Hodder, Meskell 2010, 52). »Dejansko raztelešenje so v Çatalhöyüku
redko prakticirali, morda ravno zato, ker je bilo to namenjeno le izbrancem« (Lewis-Williams,
Pearce 2005, 118).
Telesa brez lobanj se pojavijo v stavbi 1 in 60. Obe stavbi spadata med t. i. ´zgodovinske hiše´
(kot jih poimenuje Mellart) – dolgoživeče in redno obnavljane stavbe. V stavbi 60 so odkrili
pokop ženske brez lobanje. Ženska je bila pokopana skupaj z otrokom.
V stavbi 49 so našli tri posameznike (med katerimi so tudi mladostniki) brez lobanje. Našli pa
so tudi lobanje, ki so ´tvorile´ del zapuščenega temelja stavbe (v stavbi 17 je bila lobanja
položena k temelju stebra stavbe).
»Med Mellartovimi izkopavanji so leta 1960 v ´svetišču´ VII.10 odkrili z rdečo okro
premazano lobanjo. Lobanja je imela oči iz morskih polžev kavrijev [...]; odkrili so tudi
brezglavi pokop v stavbi 6 (Slika 45).

Slika 45: Çatalhöyük: pokop (brez lobanje) v stavbi 6 (Meskell 2008, 379, sl. 4).
»[S]kelet brez lobanje v stavbi 6 je bil urejen unikatno. Vidimo razkrečene noge, oblačilo in
leseno desko, ki pokriva trup. Po odstranitvi lobanje je lahko ta nekaj časa krožila naokoli,
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preden je bila ponovno pokopana kot del novega temelja. Leta 2004 so odkrili lobanjo,
oblepljeno s plastrom, ki je pripadala odraslemu moškemu. Lobanja je ležala v rokah ženske,
pokopane v jami kot del temelja nove stavbe« (Meskell 2008, 379–380). Lobanja je bila
oblepljena s plastrom (izjema so oči) in pobarvana z rdečo barvo (Slika 46).

Slika 46: Çatalhöyük: lobanja odraslega moškega, oblepljena s plastrom, ki je bila
dodana ženskemu pokopu (Meskell 2008, 380, sl. 5).
Na tej točki se spomnimo stenske upodobitve, ki je vidna na Sliki 38. Skeleti so na upodobitvi
prikazani v takšnem položaju, kot so pod ploščadmi pokopani mrtvi: v skrčenem položaju
obrnjeni v levo ali popolnoma iztegnjeni. V tem se kaže povezava med stenskimi poslikavami
(ptice ujed in brezglava človeška telesa) s sekundarnimi pokopi in lobanjami oblepljenimi s
plastrom (Lewis-Williams, Pearce 2005).

5.2.3.1 Lobanje oblepljene s plastrom
Posmrtno odstranjevanje lobanj kot del pokopnih praks se na področju Bližnjega vzhoda
pojavi med desetim in devetim tisočletjem pr. n. št. in traja vse do sedmega tisočletja pr. n. št.
Del teh praks je bilo modeliranje lobanj, kar je med drugim pomenilo, da so oblepljene s
plastrom in imajo vgrajene oči. Oči so bile predstavljene na različne načine: oči morskega
polža kavrija najdemo na lobanji iz Jericha (Slika 47, a); vstavljeni školjčni fragmenti s
plastrom oblepljene lobanje in delno prekriti s plastrom oblepljenih vek (Slika 47, b); prazne,
odprte votline in s plastrom oblepljene veke (Slika 47, c); oči v obliki ´kave ali fižolčka´,
oblikovane s pritrjevanjem plastra, oblepljenega okoli vek (Slika 47, d). »Morske školjke so
bile uporabljene kot oči in so poudarjale ´videnje po smrti´« (Lewis- Williams, Pearce 2005,
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76). Kot lahko vidimo, so neolitski ljudje posebno pozornost posvetili očem, zato na tej točki
navajam primer elta-kuja, kar dobesedno pomeni osebo s supernaravno močjo:
Elta-kujeva spiritualna iniciacija je potekala v stanju transa, kjer so spiritualna
bitja raztrgala [...] kandidatovo ´zemeljsko dušo´ in jo preoblikovala v ´šamana, ki
vidi in sliši´. V mučnem procesu simboličnega ponovnega rojstva so spiritualna
bitja predrla kandidata s puščicami in razstavila njegovo fizično telo do skeleta.
Ko je bil proces razstavljanja končan, je šaman dobil sposobnost videnja in
delovanja kot posrednik med supernaravnimi bitji in ljudmi, ki jim ta bitja ostajajo
nevidna (Jordan 2001, 91).

Zgoraj opisane lobanje, oblepljene s plastrom z vgrajenimi očmi so lahko simbolično
prikazovale videnje na novo rojenega šamana.

Slika 47: Lobanje, oblepljene s plastrom: a. Jericho; b. Beisamoun; c. Kfar HaHoresh;
d. Jericho (Lewis-Williams, Pearce 2005, 76, sl. 15).
Lobanje, oblepljene s plastrom, bi lahko nakazovale ne samo na šamane, ampak na prednike
kot take. »Predniki so lahko bili tako moški kot ženske in otroci« (Croucher 2012, 112). Na
najdišču Kösk Höyük so odkrili otroške lobanje, oblepljene s plastrom. »[V] mnogih ritualnih
kontekstih so otroci cenjeni kot posamezniki, lahko so prikazami tudi kot utelešenja božanstev
ali spiritualnih bitij« (Hodder, Meskell 2010, 53). »Lobanje, oblepljene s plastrom, lahko
kažejo individualno identiteto posameznika, ki ni nujno prikazana kot upodobitev ´umrlega´,
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temveč kot skupinska ali idealizirana reprezentacija, ki je še vedno komunicirala s še živečimi
pripadniki skupnosti« (Croucher 2012, 116).
Kuijt pa sekundarne pokopne prakse vidi kot tiste, ki omogočajo ohranjanje kolektivnega
spomina, obenem pa pričajo o izbrisu individualne identitete. Slednji pravi: »[D]olgo obdobje
predelave človeških lobanj na Bližnjem vzhodu v obdobju neolitika kaže, kako so rituali v
stavbah povezovali živeče z umrlimi. Sekundarne pokopne prakse in premazane lobanje,
oblepljene s plastrom, so služile kot oblika spomina in izbris identitete posameznika znotraj
skupnosti. Fokus je bil na obrazu: izdelava in okrasitev sta bili del sistema ritualnih praks.«
(Kuijt 2008, 1).
Sekundarne pokopne prakse so dokaz, da so bile šamanske prakse na najdišču Çatalhöyük v
pristojnosti določenih posameznikov – ritualnih specialistov, kot jih imenuje skupnost San. Po
drugi strani pa potrjujejo stik s predniki – čaščenje in ohranjanje stika z njimi. Še več, kot
pravi Kuijt: »Skrivališča in predelave lobanj presegajo preteklost, sedanjost in prihodnost.
Obenem pa obetajo bodoče pokopne prakse in istočasno priznavajo neprekinjenost s
preteklostjo na podlagi ohranjanja spomina. Skupinsko ti vzorci predstavljajo zapleteno mrežo
komunikacije,

ki

zajema

ritualno

znanje,

slike,

pokopne

prakse

in

ustvarjanje

medgeneracijskega spomina in struktur oblasti« (Kuijt 2008, 1).

5.2.4 Inštalacije živalskih lobanj
Od inštaliranih živalskih delov, ki so bili vstavljeni ali pritrjeni na/v stene zidov, na ´klopi´ ali
stebre znotraj stavb, so odkrili lobanje turov, kljune ptic ujed, bukranije, čeljusti in okle
divjega prašiča, zobovje lisic in podlasic ter kremplje medveda.

5.2.4.1 Inštalacije turov
Divje govedo, najpogosteje tur, je bil glavni subjekt mnogih reprezentacij, od slik ´lova´ do
modeliranih lobanj z ali brez nameščenih rogov. Turove čelne kosti z rogovi so bile
inštalirane posamično (Slika 48), lahko pa jih je bilo več združenih skupaj. Tvorile so sestavni
del stebrov (t. i. bukranije) do setov stranskega načelka, ki so bili postavljeni vodoravno; bili
so premazani in so tvorili t. i. ´klopi´ (Slika 32).
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Slika 48: Çatalhöyük: na sliki vidimo rogove tura v stavbi 52 (Meskell 2008, 377, sl.
2).
Turove lobanje najdemo tudi na robovih ploščadi (Slika 49).

Slika 49: Çatalhöyük: rogovi tura na podstavku, najdeni v severovzhodnem kotu
stavbe 77 (Hodder, Meskell 2010, 50, sl. 2.7).
Ploščad v severovzhodnem delu stavbe 77 je bila vkopana v procesu zapustitve. V bližini so
našli ostanke človeških kosti. Nad ploščadjo lahko na severnem delu zidu vidimo bukranijo z
majhno nišo pod njo in rogove, ki pa se niso ohranili. »[R]ogovi tura [...] lahko služijo kot
ograda ali zaščita pokopne ploščadi. [...] Morda rogovi spadajo k pokopanemu posamezniku
ali predniku, ki je pokopan na tem mestu; morda moč turovih rogov ščiti umrlega; morda
pokopani posameznik in tur predstavljata prednike« (Hodder, Meskell 2010, 50–52). LewisWilliams in Pearce pravita: »[T]urove lobanje so predstavljale večpomenskost in premikanje
po navpični axis osi kozmosa. Povezane so bile s tranzicijo [...] spiritualnega potovanja po
tridelnem kozmosu« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 108).
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Ploščadi pa so, kot smo že videli, povezane z navpično osjo tridelnega kozmosa in zgoraj
omenjeno le potrjujejo.

5.2.5 Agenta trasformacije
Na tej točki se bom posvetil ideji, ki sta ju na najdišču imela ženski in moški vidik. Najprej se
bom posvetil vlogi ženske.
Na južnih stenah zidov znotraj stavb so bili najdeni ´modeli ženskih prsi´. »Tako Mellart kot
Hodder interpretirata Çatalhöyükove prsi kot simbol ženske [...], v mnogih kulturah prsi
simbolizirajo razmnoževalno moč odraslih žensk. [...] Prsi so ponekod dojemali tudi kot tiste,
ki proizvajajo hrano. Mnoge modelirane prsi [...] kažejo ´odprte bradavice´. [...] Konice prsi
so obarvane rdeče« (Gifford-Gonzales 2007, 96).
´Odprte bradavice´ zasledimo tudi na statueti ženske, narejene iz žgane gline, najdeni v
´svetišču´ SVI.A61 (Gifford-Gonzales 2007) (Slika 50).

Slika 50: Çatalhöyük: žgana glinena figurina ženske najdena v ´svetišču´ SVI.A.61.
Statueta kaže ´odprte bradavice´ (Gifford-Gonzales 2007, 97, sl. 3).
Znotraj glinenih ´modelov ženskih prsi´ so našli dele lobanj divjih živali: nekatere prsi so
vsebovale kljune ptic ujed (Slika 51), zobovje lisic, podlasičjo lobanjo ali spodnjo čeljust
divjega prašiča (Slika 52).
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Slika 51: Çatalhöyük: ´svetišče´ SVI.10 – na vzhodni steni vidimo modelirane glave
tura in ´odprte prsi´, od katerih vsaka vsebuje lobanjo ptice ujede z molečim kljunom
(Gifford-Gonzales 2007, 92, sl. 1).

Slika 52: Çatalhöyük: ´svetišče´ SVI.8 – na južnem delu zidu vidimo šest modeliranih
prsi, ki vsebujejo spodnje čeljusti divjega prašiča (Gifford-Gonzales 2007, 93, sl. 2).
Kot vemo, lisice, podlasice in ptice ujede uživajo meso. Tudi divji prašiči jedo mrhovino. »V
vseh primerih te živali transformirajo meso drugih mrtvih živali v svoje živo tkivo« (GiffordGonzales 2007, 98). Ptice ujede so med številnimi afriškimi in azijskimi religijami spoštovane
zaradi zmožnosti transformacije mrtvega mesa v življenje. Na tem mestu lahko povežemo
lobanje mesojedcev z ´modeli ženskih prsi´.
Tudi ženske so dobri mrhovinarji, saj se hranijo z divjimi živalmi. [...] Ženske
transformirajo mrtvo meso v življenje – dajanje mleka iz lastnih prsi. [...] LewisWilliams usta divjih živali znotraj ´modelov ženskih prsi´ dojema kot vzdrževanje
moči za življenje. [...] Usta mesojedcev uživajo hrano, ´odprte bradavice´ pa
proizvajajo hrano (Gifford-Gonzales 2007, 99).

Leseni pladenj, najden v ´svetišču´ SVI.61, lahko služi kot dokaz, da so ženske veljale za
tiste, ki transformirajo mrtvo meso v življenje (Slika 53).
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Slika 53: Çatalhöyük: leseni pladenj za meso, najden v ´svetišču´ SVI.61 – na njem
vidimo iztegnjene prste (Gifford-Gonzales 2007, 103, sl. 7).
Na njem vidimo izrezane ročaje, ki so na spodnji strani podaljšani v ploskovitem reliefu in so
podobni roki s tremi prsti (zopet zasledimo motiv roke s tremi prsti). G. Gonzales pravi:
»Motiv roke ali krila bi lahko nakazoval pokol ali obdelavo hrane« (Gifford-Gonzales 2007,
104). V tem primeru lahko žensko vidimo kot tisto, ki je »[...] razmesarila in pripravila plen z
lastnimi rokami in obenem pretvorila mrtvo meso plena v svoje živo telo in mleko.
Upodobitve ptic ujed kažejo podobno simbolično transformacijo mrtvega človeškega mesa v
novo življenje« (Gifford-Gonzales 2007, 103).
Kot dokaz, da so ženske in ptice ujede imele vlogo mrhovinarjev – kot tisti, ki transformirajo
mrtvo meso v življenje, služi odkrita ´figurina boginje´ v ´svetišču´ VI.A.25 (Slika 54).
Figurina je bila najdena skupaj s figurino ptice ujede. »Mellart, Cauvin in Hodder zatrjujejo,
da figurine predstavljajo povezavo med ženskami in pticami ujedami« (Gifford-Gonzales
2007, 102), kjer tako ženske kot ptice ujede predstavljajo agente transformacije. Oboji
transformirajo mrtvo meso v lastno živo tkivo.

Slika 54: Çatalhöyük: ´svetišče´ VI.A.25 – klečeča figurina iz belega marmorja je bila
delno zažgana. Mellart jo poimenuje ´boginja´ (Mellart 1967, Plate 80).
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Za razliko od žensk – mrhovinark, ki so na reliefih in figurinah prikazane v statični drži, so
moški na stenskih poslikavah prikazani v dinamični drži. Vpleteni so v veliko in divjo igro
(´lov´ na tura, jelena, divjega prašiča). Najbolje ohranjena stavba (F.V.1) kaže moške v
interakciji z divjimi živalmi. Na upodobitvi vidimo 13 štirinožcev, kar šest jih ima prikazane
penise. Mnoge divje živali – samci, so na stenskih poslikavah upodobljeni z erektičnim
penisom (Slika 55).

Slika 55: Çatalhöyük: stenska slika prikazuje zbadajočega in ujetega jelena (jelen z
vidnim falusom) (Hodder, Meskell 2010, 35, sl. 2.1).
Na najdišču je bila najdena tudi kamnita figurina, ki spominja na falus (Slika 56). Falus pa je
viden tudi v obliki miniaturnih figurin (Slika 66).

Slika 56: Çatalhöyük: kamnita figurina (Hodder, Meskell 2011, 239, sl. 3).
Na tej točki se spomnimo najdišča Göbekli Tepe. Tudi tam zasledimo prisotnost ´moškosti´.
»Stebri v obliki črke T [...] s podaljšanim telesom in izrazito glavo človeka so lahko
predstavljali faluse. […] Na stebrih vidimo upodobljene divje samce s falusi« (Hodder,
Meskell 2011, 237). Tudi antropomorfna T-stebra kažeta vse lastnosti ´moškosti´, kot pravi
Schmidt.
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Raztelešeno moško telo s falusom pa najdemo tudi na šamanskem T-stebru (Sliki 26 in 27),
na katerem prav tako vidimo nevarne in divje živali.
Kot lahko vidimo, je v Çatalhöyüku bil moški tisti, ki je bil vpleten v divjo in nevarno ´igro
lova´, ženska pa tista, ki je transformirala mrtvo meso v lastno živo tkivo. Oba spola sta igrala
pomembno vlogo.
Na Slikah 55 in 33 vidimo moške, ki so oblečeni v leopardjo kožo. Leopard pa velja za
največjega predatorja starodavne Anatolije. »Moški so bili prepoznani kot leopardi, kot tisti,
ki lovijo, ki domov prinesejo mrtvega tura ali druge divje živali. Ženske pa so predstavljale
majhne mrhovinarje, ki užijejo mrtvo meso, ga transformirajo v mleko in negujejo otroke«
(Gifford-Gonzales 2007, 99–100). Oba, moški in ženska, sta v Çatalhöyüku igrala pomembno
vlogo kot agenta transformacije, ker sta bila oba vpletena v večno ´igro lova´. Kombinacija
moškega in ženskega vidika lahko ponazarja vzajemen odnos, združuje moške in ženske
vidike, lahko pa predstavlja možnost telesne transformacije in spremembe (kar med drugim
lahko prikazuje statueta iz Adiyäman-Kiliṣika). Najdišče kot tako kaže vse lastnosti
animistične percepcije sveta. »V animističnem svetu je regeneracija sveta odvisna od
vzdrževanja ravnotežja v vzajemnem odnosu: dajanja-prejemanja življenjske sile« (Ingold
2000, 123).
Kot dokaz, da so moški skrbeli za ´mati boginjo´, kot jo poimenuje Mellart, služi skulptura
ženske, najdene v ´svetišču´ A.II.1:
[´M]ati boginja´ sedi na dveh leopardih. [...] Skulptura kaže žensko, ki jo
podpirata dva moška leoparda [Slika 57, dodal N. J.]. Odkrile pa so se tudi
figurine žensk, ki sedijo na odraslih leopardih in v rokah držijo leopardje mladiče.
[...] Izklesane apnenčaste figurine, ki so bile najdene v ´svetišču´ VI.A.10,
simbolizirajo ´boginje´, ´device´ in mladiče (v glavnem moške), ki sedijo ali se
naslanjajo na leoparde – morda vsi ti primeri kažejo odvisnost od lovca
(leoparda). [...] Morda te skulpture ne upodabljajo živečih žensk in moških;
verjetno upodabljajo osebnosti, kot so predniki (Gifford-Gonzales 2007, 100–101).
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Slika 57: Çatalhöyük: skulptura ´ženske boginje´, sedeče na dveh velikih mačkah,
verjetno leopardih (Gifford-Gonzales 2007, 101, sl. 6).
Na najdišču Çatalhöyük sta moški in ženski spol igrala pomembno vlogo. Lahko sta
predstavljala agenta transformacije in spremembe, lahko pa sta upodabljala osebnosti, kot so
predniki.

5.2.7 ´Boginje´
Relief ženske figure med dvema stebroma ponazarja:
[U]činek ´priti skozi vrata, da bi se pokazala´ [Slika 58, dodal N. J.]. [...]
Povezava ženskih figur s Podzemljem pa se kaže tudi v oblikovanih stalaktitih, ki
so videti kot ´boginje´. Njihove manifestacije spominjajo na ´vulve´ gornjega
paleolitika. [...] Motiv vulve ponazarja plodnost. [...] ´Spiritualna transkozmološka
potovanja´ ponekod nakazujejo potovanja v maternico. Upodobitve ženskih
genitalij tako ne nujno ponazarjajo plodnost in rojstvo, kljub temu, da so mnoge
upodobljene v ´pozi rojevanja´. Lahko so povezane z nevrološko vzbujajočimi se
senzacijami, ki kažejo na prehod skozi tunel [prehod vidimo na Sliki 42 med
fazama 2 in 3, dodal N. J.], ki je prikazan kot vhod v maternico (Lewis-Williams,
Pearce 2005, 114–115).
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Slika 58: Çatalhöyük: premazan relief ´boginje´ na vzhodni steni ´svetišča´ VII.23.
Relief je obarvan z rdečo, oranžno in črno barvo. Glava, roke in noge so bile
namerno uničene v času zapolnitve stavbe. ´Boginja´ je bila bogato okrašena. Slika
se nadaljuje na drugi strani zidu in je videti, kot da ´boginja´ drži ovijajoče se ogrinjalo
(Mellart 1967, 76, VII).
Spremenjena stanja zavesti izbranih posameznikov spremljajo senzacije potovanja skozi
luknjo ali tunel. Če se je zid dojemal kot membrana, kot zagovarjata Lewis-Williams in
Pearce, je luknja v zidu razumljena kot prehod, kot vrata v druge nivoje kozmosa. Slednja tudi
dodajata: »Šamansko potovanje je ponekod mišljeno kot potovanje v maternico – izvir«
(Lewis-Williams 2004, 39). Tudi seksualni organi (vulve in erektični penisi), ki jih zasledimo
na stenskih poslikavah, na reliefih in ne nazadnje na figurinah (ki so opisane v nadaljevanju),
so, kot pravi Lewis-Williams, »[…] povezani s spremenjenim stanjem zavesti […]« (LewisWilliams 2002, 176).

5.2.8 Prepustni zidovi
Zidovi Çatalhöyüka so bili premazani in pobarvani. To niso bili zgolj zidovi. »Zidovi niso
stali le med prostori, temveč tudi med spremenjenimi stanji zavesti« (Lewis-Williams, Pearce
2005, 111).
Dokaze za to najdemo v rdeče obarvanih nišah, ki so bile vrezane v zidove. »[M]orda so bili v
niše postavljeni ´sveti predmeti´, praksa, ki jo najdemo že v gornjem paleolitiku, kjer so ljudje
v niše v jamah postavljali ´svete predmete´ (Lewis-Williams, Pearce 2005, 111). Kot je videti,
pa ta praksa ni bila omejena le na gornji paleolitik, saj jo zasledimo tudi v Çatalhöyüku. V
Çatalhöyüku so odkrili telo prezgodaj rojenega otroka, ki je bilo zavito v fino tkanino z
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majhno svetlečo školjko in majhnim okruščkom obsidiana. Kasneje so telo ogradili z zidaki in
je tako postalo del okrašenega zidu (Lewis-Williams, Pearce 2005).
Dokaze, da so zidovi igrali pomembno vlogo kot posredniki, najdemo že v gornjem
paleolitiku. »V gornjem paleolitiku zasledimo, da so se živali skozi zidove premikale
´dvosmerno´: pojavile so se iz zidov, ljudje pa so njihove ostanke predali nazaj v spiritualno
realnost, ki se nahaja za zidovi« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 111). Kot smo videli, so
prebivalci Çatalhöyüka na/v stene zidov vstavljali živalske elemente. »Vse te oblike, še
posebej živalske lobanje, niso le del zidov, ampak istočasno gledajo iz njih (Lewis-Williams,
Pearce 2005, 110). Zidovi so bili tisti, ki so dali ´rojstvo spiritualnim živalim´ (LewisWilliams, Pearce 2005, 110–114).
Dokaze o podobnih praksah kažejo tudi zapuščene sobe Çatalhöyüka. Ko je soba bila
zapuščena, so bile figure, oblepljene s plastrom, iznakažene, majhne odprtine pa izbite.
Kakršnakoli pojavitev figur iz zidov – človeških ali spiritualnih bitij, je bila na ta način
dobesedno in simbolično prekinjena, preden je bila zgrajena nova soba. Kot lahko vidimo, so
bile
stavbe Çatalhöyüka ritualno pomembne. Bile so ´prepustni posrednik´ med ljudmi
v stavbi in spiritualnim svetom, ki leži za zidovi. Zidovi so bili kot ´membrane´ med
posameznimi deli kozmosa. Za njimi leži realnost, iz katere lahko spiritualna bitja,
spiritualne živali ´izplavajo´. [...] Slike, ki so bile pogosto ritualno premazane in
prebarvane, lahko kažejo na slavje [...] novih pojavitev spiritualnih živali in
´boginj´ (Lewis-Williams, Pearce 2005, 111–112).

Tudi že omenjene poslikave bi lahko igrale vlogo posrednika med realnostmi. LewisWilliams pravi: »[P]oslikave so igrale vlogo posrednika med materialno in spiritualno
realnostjo ter entitetami« (Lewis-Williams 2001, 34).

5.2.9 Ritualna maska
V Çatalhöyüku so leta 2007 odkrili še en primer, ki kaže bližnjo povezavo med ljudmi in
turom. Gre za keramično posodo, ki je bila najdena na področju 4040 (Slika 59).
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Slika 59: Çatalhöyük: keramična posoda s človeškim in turovim obrazom, najdena na
področju 4040 (Hodder, Meskell 2010, 51, sl. 2.8).
Na keramični posodi je na obeh koncih posode viden človeški obraz, na obeh straneh pa
turova glava. »Premazana in vrezana človeška in turova glava medsebojno tvorita druga
drugo: turovi rogovi tvorijo obrvi ali morda lase človeškega obraza, človeška ušesa pa lahko
tvorijo turova, če posodo obrnemo« (Hodder, Meskell 2010, 52).
V animizmu so se morali šamani opremiti s specifično opremo. Keramična posoda s
človeškim in turovim obrazom služi kot dokaz, da so šamani menjavali identiteto, da so lahko
vstopili v stik z določenimi živalmi. K. Croucher pravi: »Maske kreirajo in skrijejo identiteto
posameznika. [...] Uporaba maske je pogosto pospremljena s prepričanjem, da se posameznik
s pomočjo maske ne le zakrije, temveč istočasno nase obleče identiteto drugega bitja,
božanstva, idola, živali ali spiritualnega bitja. [...] V mnogih šamanskih skupnostih je maska
igrala pomembno vlogo – kot tista, ki transportira bitje šamana v druge realnosti« (Croucher
2012, 125–126).
Kot je bilo že nakazano, se v Çatalhöyüku kaže animistična percepcija sveta: »Živali ljudem
ponudijo nekaj svojega potenciala in ´snovi´, tako da slednji lahko živijo; ljudje pa v zameno
njihove ostanke po smrti primerno obravnavajo, zagotovijo osvoboditev življenjske sile in
živalim omogočijo ponovno rojstvo. [...] Ubijanje in hrana, ki sta v animistični ontologiji
mišljena kot ´igra lova´, ne zagotavljata zgolj preskrbe; gre za obnovitev sveta« (Ingold 2000,
114).
»Šamani so tisti, ki ´živali lova´ pripeljejo v roke lovcev tako, da prelisičijo ´Gospodarja
Živali´ in na ta način zagotovijo reprodukcijo živali« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 141).
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V animizmu so določene divje živali še posebej spoštovane:
Divje živali prebivajo na drugih nivojih kozmosa in lahko postanejo spiritualni
varuhi ali pomočniki šamana. [...] Spiritualne živali so tiste, ki so šamanu
omogočile delni nadzor nad divjimi živalmi, ki jih je skupnost lovila in jedla. [...]
Ritualni specialisti, ki so bili tudi vidci (videli so spiritualne živali, bitja), so se
osredotočali na ture in divje govedo zato, ker so le ti predstavljali inkarnacije
supernaravne energije – moči (Lewis-Williams, Pearce 2005, 139–145).

V že zgoraj omenjeni skupnosti San je orjaški kozobik tisti, ki priskrbi največ energije – moči
(Slika 35). Vidimo lahko, da je na najdišču Çatalhöyük bil tur tisti, ki je bil najbolj cenjen.
Lewis-Williams in Pearce dodajata: »[B]iki so najverjetneje bili vodilna spiritualna bitja
ritualnih specialistov« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 109).
Uprizarjanje turov se je sicer na mlajših nivojih Çatalhöyüka drastično zmanjšalo. Na podlagi
tega lahko sklepamo, da so prebivalci Çatalhöyüka bolj spoštovali divje, nevarne živali
(nevarne dele živali), saj te prebivajo na drugih nivojih kozmosa. Morda je tur v tem času
postal že popolnoma udomačen in nenevaren, lahko pa so se koncepti goveda, najpogosteje
tura, spremenili; morda tur ni več predstavljal glavnega spiritualnega pomagača šamana?
(Lewis-Williams, 2004).

5.2.10 Simbolika barv
Kot je bilo mogoče videti, je v konceptu tridelnega kozmosa barva igrala pomembno vlogo.
Verjetno je imela podoben učinek, kot ga imajo slike in reliefi, in je omogočala stik s
supernaravnim.
V Çatalhöyüku so odkrili rdeče pobarvana človeška telesa, zbledelo črno telo v ´svetišču´
VI.A.27 in vrste izmenjujočih se rdečih in črnih motivov rok; na najdišču so odkrili črne in
rdeče pobarvane ptice ujede ter črno in rdeče pobarvane ture. Z rdečo barvo so pobarvane
plošče, niše, prehodi, ´klopi´, ploščadi, s plastrom oblepljene lobanje živali. Rdečo barvo
najdemo tudi v pokopih (okra). Mellart meni, da »[...] v vsakem primeru rdeča barva
simbolično predstavlja kri in življenje. Rdeča barva ima tudi vlogo zaščite. Ščiti pred zlimi
duhovi in obvaruje objekt, ki ima na sebi rdečo barvo, pa najsi gre za mrtvo telo, stene stavb
[...], ´klopi´ ali ploščadi« (Mellart 1967, 149–150).
Kri kot barva igra pomembno vlogo tudi v že omenjeni skupnosti San. Kri pravkar ubitega
orjaškega kozobika je namreč tista, ki se uporabi kot pomembna sestavina za slikanje na
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zidove. »[R]avno kri orjaškega kozobika je tista, ki vsebuje supernaravno moč – energijo«
(Lewis-Williams, Pearce 2005, 32).
Na najdišču so odkrili tudi masivne črne plošče, in sicer pod upodobitvami ptic ujed v
´svetišču´ VII.21. Mellart pravi, da »[...] črna barva v tem kontekstu verjetno pomeni smrt
[...]« (Mellart 1967, 150).

5.2.11 Koncepta ´smrti in rojstva´ ter ´divjosti in nevarnosti´
Idejo tranzicije – prehoda med kozmološkimi realnostmi – sta predlagala že H. Hubert in M.
Mauss v zadnjem desetletju 19. stoletja, kasneje pa je to idejo razvil še V. Turner. »[V]
Turnerjevi formulaciji zasledimo tri faze: ločitev, prehod in ponovno združevanje. Ločitev je
lahko pomenila ločitev od enega dela kozmosa; vmesna faza – prehod: nakazuje raztelešenje
´žrtve´. ´Žrtev´ v tej fazi postane prepojena s supernaravno močjo; tretja faza: ponovno
združevanje ´žrtve´ na drugem nivoju kozmosa« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 126).
Podobnost zasledimo na Sliki 42.
Prehod med kozmološkimi realnostmi je pogosto prikazan kot smrt (raztelešenje med drugim
prikazujejo stenske poslikave, sekundarni pokopi, inštalacije in figurine, ki so omenjene v
nadaljevanju). Skupnost San pravi: »[K]o šaman pade v globoki trans, umre. Vse skupaj
spominja na fizično smrt: duh zapusti telo in potuje v spiritualni svet. Gre za idejo tranzicije
med materialno in spiritualno realnostjo, ki osmišlja koncept smrti, in ne za dejansko fizično
smrt. Ravno šamani so tisti, ki so se izmojstrili v smrti – oni so tisti, ki so se vrnili iz
spiritualnega sveta« (Lewis-Williams 2004, 47). Verjetno so podobno izkušnjo iniciacije in
transformacije v šamana, kot jo je formuliral Turner, doživeli tudi neolitski ritualni specialisti:
koncept ´smrti in rojstva´ (ponovnega rojstva) nakazuje ´smrt in ponovno rojstvo šamana´.
Po mnenju Kuijta pa ritualne prakse združujejo aspekte spominjanja in pozabljanja:
»[N]eolitske skupnosti so dobesedno, vizualno in simbolično razteleševale in se spominjale
določenih oseb. Raztelešenje je povezano z depersonalizacijo, kar je pomenilo, da je bil
posameznik pozabljen kot individuum in je na ta način postal del kolektivnega spomina«
(Kuijt 2008, 16).
Koncept ´divjosti in nevarnosti´ je lahko bil povezan z moškim (moški so na področju
Çatalhöyüka videni kot tisti, ki lovijo divje in nevarne živali), pa vendar bolj ponazarja to, da
so bile ´divje in nevarne živali´ tiste, ki so prebivale na drugih nivojih kozmosa. Določene
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živali so lahko bile prepoznane tudi kot tiste, ki ne priskrbijo le mesa (hrane), temveč tudi
največ supernaravne moči – energije (na najdišču Çatalhöyük je posebno mesto pripadalo
turom). Šaman je lahko z njihovo pomočjo pridobil moč divjine, lahko pa je v njih našel
spiritualne pomočnike. Ravno zato so ljudje posebno mesto v stavbah (Çatalhöyük) in krožnih
strukturah (Göbekli Tepe) posvečali nevarnim in divjim delom živali.

5.2.12 Figurine
Figurine se pojavljajo po celotnem najdišču Çatalhöyüka. Najdene so bile figurine brez glav,
antropomorfne in miniaturne figurine, zoomorfne in druge oblike figurin. Verjetno so igrale
pomembno vlogo v dnevnih praksah in ritualih. »[V]erjetno gre za cenjene ´kultne objekte´,
ki so bili simbolično postavljeni v ´svetiščih´« (Nakamura, Meskell 2009, 206).

5.2.12.1 Figurine brez glav
Na najdišču so odkrili različna brezglava telesa, ki imajo luknje za pričvrščevanje na področju
vratu, ravno tako pa so na najdišču našli glave z luknjami (Slika 60).

Slika 60: Çatalhöyük: figurine z luknjami kažejo na možnost menjave glav. Na levi
strani slike vidimo dve glavi z luknjami (Meskell 2008, 378, sl. 3).
Leta 2005 so v Çatalhöyüku na področju 4040 našli še eno figurino, narejeno iz kamna.
»Figurina ima odstranjeno glavo in vrat. Glavo in vrat so verjetno odstranili z obsidianom
[...], njena površina pa je bila po odstranitvi glave in vratu premazana« (Meskell 2008, 380)
(Slika 61).
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Slika 61: Çatalhöyük: figurina brez glave najdena na področju 4040 (Meskell 2008,
381, sl. 6).
Našli pa so še eno figurino brez glave, ki kaže vse lastnosti podobe ženske (Slika 62).

Slika 62: Çatalhöyük: skeletna figurina (12401.X7); pogled od spredaj in zadaj
(Meskell 2008, 382, sl. 7).
Na Sliki 62 vidimo robustno žensko z velikimi prsmi in trebuhom ter izbuljenim popkom.
Ženska figurina na zadnji strani prikazuje skelet, na sprednji strani pa vidimo prsi, trebuh in
roke – mesnati del telesa. »Figurina lahko ponazarja dualnost življenja in smrti, lahko pa tudi
prikazuje dualnost ´mesa in kosti´« (Nakamura, Meskell 2009, 224). Tudi ta figurina ima
luknjo za pričvrščanje glave: »[L]uknja za pričvrščanje dokazuje, da je skelet imel ločeno,
snemljivo glavo. Okroglo območje okoli luknje za pričvrščanje pa kaže, da se je glava
popolnoma ulegla v izdolben prostor« (Meskell 2008, 382).
Kot lahko vidimo, se v Çatalhöyüku kaže koncept brezglavih človeških figur. Tudi L. Meskell
v primeru figurin opozarja na spremenjena stanja zavesti: »Svet figurin je lahko materialno
posnemal pokope v povezavi z določenimi človeškimi telesi in snemljivimi glavami. [...]
Çatalhöyükove figurine kažejo kostno-skeletni del telesa [razen figurina na Sliki 62, kjer na
sprednji strani vidimo mesnati del telesa, dodal N. J], ki preživi smrt in pokop. [...] Figurine
so lahko kazale spremenjena stanja zavesti [...], model, ki povezuje življenje in prednike«
(Meskell 2008, 383).
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5.2.12.2 Antropomorfne figurine
Antropomorfne figurine prikazujejo neobičajne ´človeške oblike´ (Slika 63). Nekateri deli,
kot so okončine ali glava, so lahko odsotni; telo lahko prevzame različne položaje. Telo brez
glave in telo brez okončin spominja na že zgoraj omenjena razstavljena človeška telesa.

Slika 63: Çatalhöyük: izrezana in gravirana antropomorfna figurina (Nakamura,
Meskell 2009, 211, sl. 1).
Najpogostejše značilnosti, upodobljene na antropomorfnih figurinah, so prsi (67 odstotkov),
zadnjica (56 odstotkov) in trebuh (40 odstotkov). »Prsi, zadnjica in trebuh so interpretirani kot
kazalniki nosečnosti ali plodnosti [...], upodobitev prsi, zadnjice in trebuha pa ne nujno kažejo
na plodnost, lahko so zgolj pokazatelji zrelosti« (Nakamura, Meskell 2009, 211–212). Med
antropomorfnimi figurinami najdemo upodobljen tudi popek (Slika 64 a in b).
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Slika 64: Çatalhöyük: a. Androgena antropomorfna figurina z upodobljenim popkom,
trebuhom in zadnjico; b. Ženska figurina z velikimi prsmi, trebuhom in popkom
(Nakamura, Meskell 2009, 217, sl. 4 a, 4 b).
Gre za četrto najpogosteje upodobljeno lastnost na teh figurinah (takoj za prsmi, zadnjico in
trebuhom). Na Sliki 64 b vidimo žensko z velikimi prsmi, trebuhom in popkom. Po
dosedanjih dokazih figurine Çatalhöyüka prikazujejo zrele ženske, ki morda predstavljajo
´starešine´.
Upodobitev popka pa najdemo tudi na steni s plastrom oblepljene figure – ´boginje´ (Slika
58). Popek vidimo tudi na pečatu razkrečene figure (verjetno gre za medveda), ki je bil najden
na področju 4040 (Slika 65).

Slika 65: Çatalhöyük: živalski (medvedji) pečat z upodobljenim popkom (Nakamura,
Meskell 2009, 218, sl. 5).
»Figura je bila previdno in enakomerno oblikovana. Na njej vidimo okrogel trebuh, iz
katerega štrli izrazit popek« (Nakamura, Meskell 2009, 218). Prisotnost popka na medvedu –
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na živalski obliki, kaže na antropomorfizem: združenost človeka in živali v eni obliki. Kot že
vemo, je kombinacija človeških in živalskih oblik pogosta med ´šamanskimi verovanji´, od
katerih so mnoga povezana s spremenjenim stanjem zavesti.
Popek v primeru zgoraj omenjenega pečata pa ni povezan z določenim spolom, kar pomeni,
da ga ne moremo dobesedno povezati z žensko – materjo. »[P]opek predstavlja zunanji,
vizualni simbol med živečimi in še nerojenimi. [...] Lahko kaže povezavo med generacijami,
ki presega potomce in uprizarja prednike« (Nakamura, Meskell 2009, 217).
Na antropomorfnih figurinah zasledimo tudi prste, oblačila, lase, oznake na telesu in naglavni
okras.
Te značilnosti ne kažejo nosečnosti. Lahko izražajo določeno idejo identitete,
seksualnosti ali spola. [...] Pozornost je usmerjena na telo in njegove značilnosti in
verjetno ne upodabljajo ženske razmnoževalne sposobnosti, vsaj ne dobesedno.
[...] Lahko da te figurine prikazujejo varuhe; varuhi so najverjetneje bili ´starejši
posamezniki´ (Nakamura, Meskell 2009, 215).

Varuhe so lahko predstavljali tudi otroci (na najdišču so bile odkrite s plastrom oblepljene
lobanje mladostnikov). V stavbi 1 (v kateri je bilo doslej odkritih 62 pokopov; stavba 1 spada
tudi med t. i. ´zgodovinske stavbe´) so v večjem številu pokopani zelo mladi in stari. »Starejši
posamezniki in otroci so bili edini, ki so bili deležni sekundarnih pokopov v stavbah.
»[S]oodvisnost mladih in starih obuja ideje o generacijski kontinuiteti, kjer so predniki
povezani s stavbami« (Nakamura, Meskell 2009, 216–217).

5.2.12.3 Miniaturne figurine
Miniaturne figurine, odkrite v Çatalhöyüku, v višino merijo od enega do pet centimetrov.
Sestavljene so iz glave, telesa in baze ter so tridimenzionalnih oblik.
Glava miniaturnih figurin je oblikovana tako, da je moč videti dolg nos ali kljun bitja.
»[S]koraj vse od 34 oblikovanih miniaturnih figurin z oznakami nakazujejo podrobno
oblikovano glavo. [...] Ta element je bil pogosto interpretiran kot naglavna ruta ali lasje. [...]
Manj pogoste figure s koničasto glavo spominjajo na ptiča« (Nakamura, Meskell 2009, 223).
Trup miniaturnih figurin pa je pogosto podaljšan in zaobljen naprej ter daje vtis, da figurina
sedi (Slika 66).

65

Slika 66: Çatalhöyük: razpon miniaturnih figurin iz gline (Nakamura, Meskell 2009,
212, sl. 2).
Figurine lahko prikazujejo človeka, žival ali hibrid. Na najdišču Çatalhöyük in drugje so te
figurine poimenovane »[...] ´ptičji človek´, ´miniaturni falus´ ali ´humanoid´ [...], [po mnenju
Nakamure in Meskell, dodal N. J.]; figurine lahko kažejo ´antropomorfen falus s človeško
glavo in nogami´« (Nakamura, Meskell 2009, 222).
Figurine so bile narejene tako, da so se lahko, ker so bile dokaj majhne in lahke, nosile in so
krožile naokoli ali pa so bile postavljene na tla, morda pred stavbo, ali pa so v stavbi, v
določenem prostoru ščitile prebivalce stavbe ali posameznika (Nakamura, Meskell 2009).
Figurine Çatalhöyüka ne upodabljajo določenih osebnosti. Po vsej verjetnosti prikazujejo
spremenjena stanja zavesti, ki so povezana s šamani in predniki. Figurine lahko prikazujejo
transformirane osebe – šamana, lahko prikazujejo šamanove spiritualne pomočnike in varuhe
na spiritualnih potovanjih, lahko pa prikazujejo prednike.

5.2.13 Žerjavi
Na najdišču v Çatalhöyüku so odkrili poslikavo dveh žerjavov (Slika 67); odkrili so tudi
ostanke žerjava.
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Slika 67: Çatalhöyük: stenska poslikava prikazuje dva žerjava (Lewis-Williams,
Pearce 2005, 136, sl. 14).
Slika 67 prikazuje dva žerjava z dvignjenima glavama; upodobitev je bila najdena na južni
strani zidu ´svetišča´ F.V.1 (Mellartov nivo IV). Samec in samica sta si podobna, tako da bi
morda lahko šlo za paritveni par. »Upodobitev na steni lahko prikazuje paritveni ples
žerjavov, kjer tako samec kot samica igrata pomembno vlogo; lahko pa upodobitev prikazuje
transformirane šamane, ki oblečeni v kostume žerjavov izvajajo ritualni ples« (LewisWilliams, Pearce 2005, 136). Na vzhodni steni tega ´svetišča´ je Mellart odkril še pet
plesalcev, ki imajo na sebi leopardje kože z repi, okrašenimi s črnimi peresi. Vsi znaki kažejo
na ritualni ples šamanov (šamani so se transformirali, v tem primeru, v ptiča – žerjava) in z
njim povezana spremenjena stanja zavesti. Upodobitev žerjavov najdemo tudi na T-stebru v
Göbekli Tepeju (Slika 68). Možno je, da so tudi v Göbekli Tepeju poznali plese žerjavov, ki
so jih imitirali. Transformacije v ptiča najdemo tudi drugje. Med San šamani zasledimo, da so
se ti transformirali v ptiče. Tudi sodobna skupnost iz Brazilije – Tapirapé, govori o
transformaciji v ptiča in poletih skozi kozmos (Lewis-Williams, Pearce 2005). »Plese
žerjavov najdemo v Ostiaksu v Sibiriji, kjer ljudje ob posebnih priložnostih – šamanskih
plesih, oblečejo žerjavove kostume« (Russel, McGowan 2003, 451).
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Slika 68: Göbekli Tepe, stela 33: na zgornjem in spodnjem delu T-stebra vidimo
upodobljene žerjave. Valujoče linije lahko prikazujejo kače ali vodo (Lewis-Williams,
Pearce 2005, 130, sl. 2).
Med žerjavi obstaja kar 14 vrst; vse vrste imajo svojevrsten ples: »Uprizarjajo ga paritveni
pari, pa tudi celotna skupina žerjavov skozi celo leto. Ko eden od žerjavov začne s plesom,
mu drugi sledijo. [...] Navadni žerjavi ´korakajo´, tečejo, skačejo v zrak z razširjenimi krili, se
sklanjajo, izvajajo piruete. [...] Žerjavi lahko ples izvajajo v krožni formaciji« (Russel,
McGowan 2003, 451). Pomembno je še omeniti, da lahko žerjavi izpustijo zvok, ki je
podoben trobenti. Morda je bil ravno umetelni ples žerjavov tisti, ki je spodbudil ljudi, da so
jih imitirali.
Dokazu, da so na najdišču Çatalhöyük potekali šamanski ritualni plesi, služita okoli dva
odstotka identificiranih, doslej odkritih kosti ptičev. Odkrili so kosti levega krila žerjava
(Slika 69).
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Slika 69: Çatalhöyük, prostor 73, enota 1347: kosti krila žerjava (Russel, McGowan
2003, 446, sl. 1).
Vrezi na kosti žerjava kažejo, da ni šlo za preprost uboj živali (Sliki 70 in 71). Vsi vrezi so
prečni in le malo jih je globokih.

Slika 70: Çatalhöyük: vrezi na koželjnici (radius) žerjava (Russell, McGowan 2003,
448, sl. 3).
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Slika 71: Çatalhöyük: shematska indikacija pozicije vrezov na kosti (radius in ulna)
žerjavovega krila (Russell, McGowan 2003, 449, sl. 4).
»Vlakna kril potekajo skozi vreznine, krila pa bi lahko bila domnevno pritrjena na ramena
plesalca« (Russel, McGowan 2003, 448). Iz tega raziskovalci sklepajo, da bi krilo ptiča lahko
služilo kot kostum v ritualnih obredih, kar prikazuje Slika 72. »[K]rilo žerjava je bilo del
ritualnega kostuma, ki so ga uporabljali v času ritualnega plesa« (Lewis-Williams, Pearce
2005, 77). Ritualni ples pa zasledimo tudi na apnenčasti skledi (Slika 36), na kateri vidimo
dve plešoči človeški figuri in želvi podobno bitje, ki se je pridružilo plesu. Po vsej verjetnosti
gre za transformirano osebo – šamana.

Slika 72: Çatalhöyük: ples žerjavov – morda je bil videti takole (Russell, McGowan
2003, 453, sl. 6).
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Garfinkel pa prizor ritualnega plesa na najdišču Çatalhöyük vidi na ´Mellartovi plošči´, ki jo
je Mellart opisal kot upodobitev ´svete poroke´ (Slika 73); po mnenju Mellarta na plošči
vidimo ´objet božanski par´ na levi in mater, ki drži otroka na desni strani. Slednji je obe sceni
povezal z nizom ritualnih dogodkov: »[...] na levi strani vidimo združeni par, na desni pa
nameravani rezultat; ´boginja´ ostaja ista, moški pa je prikazan kot mož ali sin« (Mellart
1967, 147).

Slika 73: Çatalhöyük, ´svetišče´ VI.A.30: unikatna zelenkasto siva plošča iz skrilavca
– na levi strani vidimo ´objet božanski par´. Na desni pa vidimo mater, ki drži otroka
(Mellart 1967, 147, Plate 83).
Za razliko od Mellarta pa »[...] Garfinkel verjame, da gre za plešoči par [Slika 73, leva stran,
dodal N. J.]« (Russel, McGowan 2003, 452). Plešoči par vidi v tem, da oba osebka gledata v
isto smer. Tudi žerjava na Sliki 67 gledata v isto smer in potemtakem prikazujeta plešoči par.
V Çatalhöyüku med upodobitvami zasledimo že omenjene ptice ujede in brezglava človeška
telesa na eni strani ter upodobitev in ostanke kosti žerjavov na drugi strani, iz česar lahko
sklepamo: »Ptice ujede bi lahko nakazovale ples smrti, ples žerjavov pa lahko naznanja
življenje in ponovno rojstvo. [...] Vzporednice med žerjavi in ljudmi lahko vodijo do
prepričanja, da so žerjave dojemali kot ponovno rojene posameznike ali pa kot prednike«
(Russell, McGowan 2003, 452–453).
Spomnimo se šamanskih T-stebrov iz Göbekli Tepeja, na katerih so ptiči (ptice ujede in vodni
ptiči) prikazani s človeškimi lastnostmi. Tako šamanska T-stebra in T-steber z upodobitvijo
žerjavov iz Göbekli Tepeja kot stenska poslikava žerjavov iz Çatalhöyüka (pa tudi kosti krila
žerjava) in ne nazadnje apnenčasta skleda iz Nevalı Çorija služijo kot dokaz, da so bili ritualni
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plesi povezani s spremenjenim stanjem zavesti, s ptiči (ali drugimi živalmi), šamani in
predniki.

5.2.14 Ptiči kot ´prebivalci´ Zgornjega Sveta
Na najdišču Torrey Valley, nad krajem Dubois v zvezni državi Wyoming, na višini 2.154
metrov, na petroglifih prevladujejo leteči ptiči. »Nekatere skupnost Shoshonov označi za ptiče
moči« (Loendorf 2004, 205). Za primer vzemimo majhno ptico s krili v obliki propelerja in
dolgim kljunom, ki predstavlja kolibrija (Slika 74). Večje leteče figure z raztegnjenimi krili
predstavljajo orle (Slika 75).

Slika 74: ´Nebesna oseba´: kolibri s propelerji (Loendorf 2004, 207, sl. 10.2).

Slika 75: Petroglif predstavlja orla (Loendorf 2004, 207, sl. 10.3).
Sove predstavljajo naslednjo skupino močnih spiritualnih ptic. Sem uvrščamo spiritualno
ptičje bitje – t. i. kanibalistično sovo wokaimumbic. Zanjo Shoshoni pravijo naslednje: »To
ogromno leteče bitje govori in se obnaša kot človek, a je videti kot gromozanski kačji pastir.
Ko leti, se trese zemlja, hrupno je kot ob grmenju« (Loendorf 2004, 206–207) (Slika 76).
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Slika 76: ´Nebesna oseba´: sova s koncentričnimi očmi in tremi prsti (Loendorf 2004,
207, sl. 10.4).
Ptiči na področju gore Shoshone predstavljajo kar 40,5 odstotka, antropomorfna bitja s tremi
prsti pa 32 odstotkov živalskih petroglifov. Če pa smatramo triprstna antropomorfna bitja kot
reprezentacije človeka s ptičjimi krili, vse skupaj predstavlja kar tri četrtine slik ptičev ali
ptičem podobnih bitij.
James Gossov model (Slika 77) služi kot dokaz, da nebesne osebe in ptiči prebivajo v
zgornjem nivoju kozmosa. Goss je model osnoval na podlagi skupnosti Ute Indijancev, kjer je
razvidno, da je določena nadmorska višina povezana z različnimi živalmi in barvami vzdolž
´svete gore´. »Orla, kolibrija in ´sovo´ najdemo na vrhu gore, klopotače, žabe, na dnu gore,
štirinožna bitja pa v sredini gore (Loendorf 2004, 213–214).

Slika 77: Shema pokrajine Wyoming in Shoshonovega pogleda na svet. Na vrhu
vidimo ´nebesne ljudi´, na sredini so ´štirinožni ljudje´, na dnu pa vidimo ´vodne ljudi´
(Loendorf 2004, 214, sl. 10.10).
73

Gossov model spominja na Sliko 34, kjer na šamanskem bobnu vidimo uprizorjen tridelni
kozmos. Na zgornjem delu bobna vidimo leteča bitja, na sredini pa transformirano osebo –
šamana, ki igra vlogo posrednika med nivoji kozmosa. Tako bi lahko nebesne osebe na Sliki
77 prikazovale transformirane osebe – šamane.

5.2.15 Sklep
Na najdišču Çatalhöyük že same stavbe uprizarjajo spodnji nivo tridelnega kozmosa:
Podzemlje, kot pravita Lewis-Williams in Pearce. Odkrite stenske poslikave, raztelešena
telesa, inštalacije živalskih delov, reliefi in figurine, potrjujejo animistične prakse. V
animizmu so pomembno vlogo igrali šamani. Na najdišču zasledimo brezglave človeške
figure, sekundarne pokope in figurine, ki lahko prikazujejo menjavanje identitet: šamani v
animističnih skupnostih so tisti, ki s pomočjo mask, naglavne opreme, plašča in figuric,
prevzemajo oziroma menjujejo identiteto z namenom komunikacije s spiritualnimi bitji,
živalmi; šamani so tisti, ki potujejo med različnimi realnostmi kozmosa; oni so tisti, ki
priskrbijo ´živali lova´, idr. Spremenjena stanja zavesti dosežejo s pomočjo ritmičnega
bobnanja, plesa idr.
Na najdišču zasledimo upodobljene, inštalirane in premazane različne vrste živali. Izmed vseh
živali izstopajo turi. Lewis-Williams in Pearce pravita, da so bili turi šamanovi glavni
spiritualni pomočniki. Po vsej verjetnosti pa niso bili zgolj njegovi pomočniki, pač pa se je
šaman sam transformiral v tura, kar potrjuje najdena ritualna maska. Ritualno masko je šaman
uporabil z namenom menjave lastne identitete, s čimer je komunikacija s spiritualnimi bitji
bila omogočena. Turi pa so lahko bili videni tudi kot predniki.
Pomembno vlogo so na najdišču igrali tudi ptiči. Odkrili so kosti krila žerjava, iz česar lahko
sklepamo, da so krilo žerjava uporabili kot del ritualnih kostumov med ritualnimi plesi. Ptiči
so lahko prikazovali transformiranega šamana, lahko so bili spiritualni pomočniki ali varuhi
šamana, lahko pa so prikazovali prednike.
Kot lahko vidimo, so bile stavbe na najdišču Çatalhöyük ritualno pomembne, njihov pomen bi
lahko opisali z miselnostjo skupnosti z Balija, ki pravi: »Hiša je živa entiteta […]; homologna
kot človek in mora biti rojena, razgibana, hranjena in ohranjana skozi svoje življenje ter […]
pokopana, ko je čas za njeno smrt. Hiše imajo življenjski cikel […], ki sproži vsa ritualna
dejanja ljudi« (Guthrie 2012, 16).
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6 Zgodba Samojed šamana
Za zaključek in v še eno potrditev tega, da so v Göbekli Tepeju in Çatalhöyüku potekale
šamanske prakse, navajam zgodbo šamana iz sodobne skupnosti Samojedov iz Sibirije. V tej
zgodbi lahko prepoznamo koncepte tridelnega kozmosa, smrti, (ponovnega) rojstva, divjosti
in nevarnosti. Zgodba prikazuje tudi spremenjena stanja zavesti, kakor jih v poteku
transformacije doživlja šaman.
Zgodba je razdeljena na devet stopenj:
1. Samojed moški se po tridnevni komi znajde sredi morja. Pojavijo se Gospodarji Vode.
Ti dajo novincu šamansko ime – potapljač – tisti, ki potuje skozi kozmos. Potapljač se
povzpne na goro, kjer sreča golo žensko, Vodno Damo. Ta mu dovoli sesati iz svojih
prsi, s tem novincu daruje šamanske moči.
2. Gospodar Podzemlja podari novincu dva spremljevalca, ki ga vodita v Podzemlje. V
Podzemlju se šaman nauči zdravilnih veščin. Kasneje prispe na otok sredi morja; tam
sreča Gospodovo drevo. Gospod Drevesa novincu naroči, naj si iz drevesa naredi tri
bobne, s katerimi bo izvajal ritualne obrede.
3. Novinec prispe v brezmejno morje, kjer najde drevesa in sedem kamnov. Kamni
spregovorijo z njim.
4. Spremljevalci novinca vodijo na visoko, okroglo goro. Tukaj vstopi v svetlečo jamo, ki
je polna ogledal.
5. Novinec v jami sreča dve goli ženski, ki spominjata na jelena. Na vrhu te jame novinec
vidi svetlobo, ki prihaja skozi majhno odprtino.
6. Ena izmed žensk pove novincu, da bo rodila dva jelena, ki bosta žrtvovana.
7. Tudi druga ženska rodi dva jelena. Slednja bosta novincu pomagala pri njegovem delu
in pri preskrbi s hrano.
8. Novinec nadaljuje pot na drugo goro, iz katere se spusti v še eno jamo. Tam ga ujame
goli moški, ki mu odreže glavo, razreže njegovo telo v kose in ga vrže v kotel. Novinec
trpi za smrtjo in razkosanostjo. Po treh letih moški znova sestavi šamanovo telo.
Spremeni tudi njegove oči in ušesa, z namenom, da bo odslej novinec videl in slišal kot
šaman.
9. Šaman se znajde na vrhu gore, iz katere se vrne kot popolnoma usposobljen.
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6.1 Interpretacija zgodbe Samojed šamana
Transformacija novinca se začne v vodnem Podzemlju (stavbe Çatalhöyüka so po mnenju
Lewis-Williamsa in Pearce uprizarjale spodnji nivo kozmosa). Prsi, iz katerih novinec sesa,
nas spomnijo na modelirane prsi na stenah najdišča v Çatalhöyüku, kjer so prsi povezane z
nevarnimi deli divjih živali – mrhovinarjev. Dojenje novinca je lahko povezano z namenom
dobiti moč divjine. Prsi so tiste, ki dajejo novincu življenje. V Çatalhöyüku so ženske figure
tiste, ki ´rojevajo spiritualne živali´, lahko pa jih interpretiramo tudi kot tiste, ki ´rodijo´
šamana v spiritualnem svetu.
Novinec nadaljuje potovanje skozi stopnje kozmosa. »Kozmos je predstavljen z navpičnostjo
drevesa, kjer se združita Zemlja in Nebo. Navpičnost drevesa ponazarja axis mundi« (LewisWilliams, Pearce 2005, 162). Stebri in lestev na najdišču Çatalhöyük predstavljajo navpično
os axis mundija.
Nadalje izvemo, da je novinčev boben narejen iz veje drevesa Gospoda. Bobni so glavni
atribut šamanov. Vztrajno in ritmično udarjanje po bobnu povzroči prehod v spremenjena
stanja zavesti in potovanje vzdolž drevesa življenja.
Na naslednjem nivoju novinec sreča kamne, ki služijo kot oraklji. »Kamni so tisti, ki novincu
zagotovijo informacije o kozmosu« (Lewis-Williams, Pearce 2005, 162). Spomnimo se
kamnitih T-stebrov iz Göbekli Tepeja. Ti so lahko ponazarjali posredovalce informacij
šamanu.
Novinca naprej spremljamo, ko se iz zgornjega nivoja kozmosa spusti v spodnji nivo, ki ga
lahko imenujemo: pot jame. Omenjena ogledala in njihova svetloba nakazujejo globoko
halucinacijsko izkušnjo, ki se pojavi ob prehodu. Na tem mestu se vrnimo k stenam v
Çatalhöyüku, na katerih so upodobitve, ki bi lahko prikazovale odsev, podoben ogledalu. V
pokopih so našli tudi polirano obsidianovo steklo.
V jami, v katero se novinec spusti nadalje, sreča ženski, ki spominjata na jelena, kar bi lahko
nakazovalo na teriantropično naravo – žensko-žival. Novinec tudi vidi, kako se z vrha jame
spušča snop svetlobe. V Çatalhöyüku so se ljudje morali spustiti navzdol po lestvah, če so
hoteli vstopiti v stavbo, pri čemer je edina žareča svetloba ostala na vrhu.
Ženski v jami novincu podarita (žrtvovane) živali. En par živali mu služi kot izvor
supernaravne moči, z drugim parom pa v dar dobi dva spiritualna pomočnika, ki mu bosta v
podporo in pomoč na spiritualnih potovanjih, prav tako mu bosta pomagala pri preskrbi s
hrano. Samojedovi jeleni imajo na tem mestu podobno vlogo, kot jo imajo v Çatalhöyüku
goveda – zlasti turi.
76

Novinec nato vstopi v še eno jamo, kjer doživi raztelešenje in ponovno rojstvo. V
Çatalhöyüku na stenah najdemo poslikane ptice ujede in z njimi povezano raztelešenje
človeških teles, najdemo tudi pokope brez lobanj in figure brez glav. Vse lahko kažejo na
manifestacije, kjer gre za šamanske izkušnje raztelešenja in obnavljanja. Ponovno oživljen
novinec ima mistične oči, postal je ´videc´. Motiv videnja najdemo na lobanjah, oblepljenih s
plastrom.
Verjetno so podobno izkušnjo iniciacije in transformacije v šamana, kot jo prikazuje zgodba
Samojed šamana, doživeli tudi neolitski ritualni specialisti.
Ritualne prakse so po mnenju Kuijta združevale aspekte spominjanja in pozabljanja. Slednji
dodaja: »[...] neolitske skupnosti so bile povezane z rituali, ki so se kazali skozi kreacijo
materialne kulture: maske iz lobanj, figurine in statuete. Ti vzorci tvorijo kolektivno mrežo, ki
zajema ritualne prakse, slike, pokope in ne nazadnje kreacijo medgeneracijskega spomina ter
struktur oblasti.
Šamanske iniciacije in transformacije so se lahko izvajale v polpodzemnih kamnitih
strukturah (Göbekli Tepe) in okrašenih sobah znotraj stavb (Çatalhöyük) (Lewis-Williams,
Pearce 2005).
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7 POVZETEK
Pričujoča diplomska naloga je posvečena šamanskim praksam v pradavnini. K dokazovanju
njihovega obstoja je pripomoglo večje število najdb iz dveh neolitskih najdišč – Göbekli
Tepeja in Çatalhöyüka, ki ju razlagam s pomočjo antropoloških, etnoloških, zgodovinskih in
ne nazadnje arheoloških dognanj. Ker šamanske prakse obstajajo še danes, nam tudi zapisi in
pričevanja o sodobnih šamanskih praksah nudijo oporno primerjavo s preteklostjo.
V Göbekli Tepeju vidimo na dveh šamanskih T-stebrih transformirane osebe – šamane. Z
dveh antropomorfnih T-stebrov, ki spominjajo na človeka, in na totemu, ki prikazuje
združenost človeka, živali in kamna v eni podobi, lahko razberemo totemistično percepcijo
sveta.
V Çatalhöyüku pa vsi dokazi govorijo v korist animistični percepciji sveta: kot navajata
Lewis-Williams in Pearce, sama zasnova stavb uprizarja spodnji nivo kozmosa: Podzemlje.
Tudi v animizmu je ključno vlogo igral šaman: šaman v animističnih skupnostih je oseba z
izjemno močjo; on je tisti, ki se lahko giblje med realnostmi kozmosa. V animizmu so morali
šamani sebe opremiti s specifično opremo, s pomočjo katere so, kot pravi Ingold, menjavali
oziroma prevzemali identiteto bitij, s katerimi so komunicirali. Na najdišču dokaze za to
najdemo v stenskih poslikavah, sekundarnih pokopih, ritualni maski in figuricah. V
primerjavi z animizmom, šaman v totemizmu ne prevzema oziroma menjuje identitet, da bi
na ta način raztopil razliko med človekom in spiritualnimi bitji, živalmi. Gre za preprost
razlog, saj imata tako človek kot spritualna bitja, živali, isti izvor – to je pokrajina.
Tako v Göbekli Tepeju kot v Çatalhöyüku se kažeta koncepta ´smrti in rojstva´ (ponovnega
rojstva) na eni strani ter ´divjosti in nevarnosti´ na drugi strani. Smrt in ponovno rojstvo
prikazujeta transformiranega šamana. Na obeh najdiščih so ti prikazani kot v ptiče
tranformirana bitja – ptice ujede in žerjavi. Ptice so igrale pomembno vlogo: med lovskonabiralnimi skupnostmi predstavljajo let duše šamana, lahko so šamanovi vodniki na poti,
lahko pa se šaman transformira v ptiča in poleti v ´onstranstvo´. Ptiči pa lahko prikazujejo
tudi prednike.
Koncept ´divjosti in nevarnosti´ kaže na ´divje in nevarne živali´: to so bile tiste, ki so
prebivale na drugih nivojih kozmosa. Določene divje živali pa niso imele samo naloge, da
priskrbijo meso (hrano), temveč tudi največ supernaravne moči – energije. Šaman je lahko z
njihovo pomočjo pridobil moč divjine, lahko pa je v njih našel spiritualne pomočnike.
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Na obeh najdiščih zasledimo dokaze o ritualnih praksah, ki so povezane s spremenjenim
stanjem zavesti, šamani, ptiči (in drugimi živalmi) in predniki.
Izvemo tudi, da ritualne prakse tvorijo kolektivno mrežo, ki med drugim zajemajo slike,
pokope, statuete idr. Še več, ritualne prakse kreirajo medgeneracijski spomin in strukture
oblasti.
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8 SUMMARY
This diploma thesis is dedicated to shaman practices in the prehistoric times. A large number
of finds from two neolithic sites, Göbekli Tepe and Çatalhöyük, helped prove their existence,
which are explained using anthropological, ethnological, historical and archaeological
findings. Since shaman practices still exist today, records and testimonies of modern shaman
practices offer supporting comparisons with the past.
In Göbekli Tepe we see transformed persons or shamans on two shaman T-shaped pillars.
Totemistic perception of the world can be identified from two anthropomorphic T-shaped
pillars, which resemble a human, and on the totem, which portrays the unity of man, animal
and rock in one image.
In Çatalhöyük all evidence testify in favor of the animistic perception of the world. As LewisWilliams and Pearce claim, the base of buildings represents the lower part of the cosmos:
Underworld. The key role in animism, was also played by the shaman: the shaman in
animistic societies is a person with extreme power; he is the one who can move between the
cosmos realities. In animism the shamans needed to equip themselves with specific equipment
with the help of which they, as Ingold claims, change or took over the identity of beings they
communicated with. At the site, evidence of changing or taking over identity is found in wall
paintings, disembodied bodies, ritual mask and manufacturing of figurines. Compared to
animism the shaman in totemism does not take over or change identity to melt down the
difference between a human and spiritual beings, animals. The reason is simple since a human
and spiritual beings or animals have the same source, which lies in the land.
In Göbekli Tepe as well as in Çatalhöyük concepts of ´death and birth´ (rebirth) on the one
hand and ´wilderness and danger´ on the other are visible. Death and rebirth portray a
transformed shaman. At both sites they are depicted as in birds - birds of prey and cranes dressed up creatures. The birds played an important part: in hunting and gathering societies
they can represent the flight of the shaman’s soul, they can be shaman’s guides or the shaman
himself can be transformed into a bird and fly into ´the afterlife´. The birds can also portray
ancestors.
The concepts ´wilderness and danger´ point to wild and dangerous animals: those which
resided on other levels of the cosmos. Certain wild animals did not only function as meat
(food) providers, but also possessed the most of supernatural power or energy. With their help
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the shaman could gain the power of the wilderness or he could find spiritual assistants in
them.
At both sites we find evidence of ritual practices, which are connected to altered state of
consciousness, shamans, birds (or other animals) and ancestors.
We have seen that ritual practices are connected to complex web, involving imagery,
mortuary practices, statuetes, etc. And more, ritual practices create intergenerational memory
and structures of authority.
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