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BLISKIE, LECZ
Z DALEKIEGO ŚWIATA
HISTORIA UDOMOWIENIA SSAKÓW
Jak wyglądałby nasz świat, gdybyśmy nie udomowili zwierząt? Dlaczego udomowionych zostało
tylko 19 spośród 5500 gatunków ssaków? Jakie są szanse na udomowienie kolejnych i czym
w ogóle różni się udomowienie od oswojenia? To m.in. na te właśnie pytania odpowiada wystawa
archeologiczna „Bliskie, lecz z dalekiego świata. Historia udomowienia ssaków”, którą można
oglądać w budynku łaźni w Muzeum Śląskim w Katowicach w dniach 30.03–28.07.2019 r.
Tematem archeologicznej wystawy „Bliskie, lecz
z dalekiego świata” jest historia udomowienia
ssaków. Było to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości, jeden
z największych przełomów kulturowych i gospodarczych. Proces ten rozpoczął się około 40 tys.
lat temu, kiedy człowiek podjął pierwsze próby
oswojenia wilka – przodka dzisiejszego psa. Zwiedzający wystawę poznają więc pochodzenie takich
zwierząt jak pies, kot, koń, owca, koza, krowa czy
świnia. Dowiedzą się, kiedy, gdzie i w jaki sposób
nastąpiło udomowienie dzikich gatunków, a także
poznają drogi, jakimi, już jako zwierzęta hodowlane, dotarły one do Europy oraz na teren dzisiejszej
Polski. Przedstawiona zostanie również rola zwierząt w kontekście życia gospodarczego, jak również uwarunkowań ideologicznych ówczesnych
społeczności.
Dla Europy najważniejsze, a zarazem najstarsze
centrum udomowienia znajdowało się na Bliskim
Wschodzie, na terenach tak zwanego Żyznego
Półksiężyca. To właśnie tam odkryto najstarsze
szczątki owiec, kóz, bydła i świń. Powszechnie
przyjmuje się, że to na tym obszarze około 12–11
tys. lat temu ludność stopniowo zmieniła sposób
zdobywania pożywienia ze zbieractwa i polowań
na hodowlę ssaków. To spowodowało rewolucję. Nowy sposób wytwarzania żywności sprzyjał
bowiem zakładaniu stałych osiedli zamiast obozowisk. Powstawały więc pierwsze wsie i miasta najstarszych cywilizacji, najpierw na Bliskim
Wschodzie, a w kolejnych tysiącleciach w innych
rejonach świata, wszędzie tam, gdzie nauczono
się hodować zwierzęta i uprawiać ziemię. Nastąpił
rozkwit handlu i rozwój kultury. Od tego momentu
między człowiekiem a zwierzętami wytworzyły się
nierozerwalne więzi i emocje. Krowa, owca, koza,

świnia, tak jak wcześniej pies, na stałe zagościły
w zagrodach rolników. Stały się nie tylko źródłem
pożywienia i surowców, lecz także były emanacją
szacunku dla przyrody. W obrzędach magicznych,
rytualno‑religijnych ich znaczenie było fundamentalne, gdyż nawiązywały kontakt z bogami,
stawały się ich symbolem, pełniły funkcję stróżów,
przewodników w zaświatach.
Nie wszystkie jednak kręgowce odznaczały się
cechami, które umożliwiały ich udomowienie.
Spośród ponad 7000 gatunków pod kontrolą
człowieka na przestrzeni dziejów znalazło się tylko
dziewiętnaście gatunków ssaków, sześć gatunków
ptaków (kura, perlica, indyk, gęś, kaczka, gołąb),
dwa gatunki ryb (karp, pstrąg) i dwa gatunki bezkręgowców (pszczoła miodna, jedwabnik morwowy).

WSPÓŁŻYCIE CZŁOWIEKA
I UDOMOWIONYCH ZWIERZĄT
Czy człowiek przeżyłby bez zwierząt, czy mógłby
się od nich uniezależnić? A jak zwierzętom żyłoby
się bez człowieka? Tysiące lat adaptacji środowiska naturalnego przez człowieka sprawiły, że wiele
gatunków zwierząt stanowi dziś istotny element
jego życia codziennego, a w szerszym kontekście
całej gospodarki.
We wczesnych fazach gospodarki rolno
‑hodowlanej, w których człowiek był bardziej
związany z otaczającą go fauną i florą, panowała
zwykle naturalna równowaga w relacjach ludzie –
zwierzęta. Człowiek dostarczał swoim zwierzętom
pożywienie i chronił je w zamian za mleko, jajka
czy wreszcie mięso. Realia współczesnego świata
bywają jednak dla zwierząt bardziej niesprawiedliwe, a nawet okrutne. Często zapominamy, że

każdy organizm żyjący na Ziemi ma prawo do
godnego traktowania. Zwierzęta mają także potrzeby życiowe, a możliwość ich realizacji powinna
być podstawą koegzystencji z człowiekiem. „Światowa deklaracja praw zwierząt” uchwalona przez
UNESCO w 1978 roku w Paryżu jasno określa, że
„Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia
i mają te same prawa do istnienia”. Uwarunkowania dzisiejszego świata często sprawiają jednak,
że idea ta schodzi na dalszy plan, ustępując pola
interesom gospodarczym.

RÓŻNE OBLICZA UDOMOWIENIA
Stały przyrost populacji ludzkiej (według najnowszych danych liczba ludności Ziemi przekroczyła
7,5 mld) determinuje w naturalny sposób wzrost
zapotrzebowania na pożywienie, w tym produkty
pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym w gospodarce światowej utrzymuje się stały trend do
zwiększania liczby zwierząt hodowlanych. Zmienił się również znacząco charakter udomowienia
i jego uwarunkowania, co było spowodowane m.in.
rozwojem inżynierii genetycznej. Człowiek stworzył
np. dwa odmienne genetycznie kurczaki – brojlery
oraz nioski – pierwsze hodowane w celu pozyskiwania mięsa, drugie jajek.
Masowa produkcja zwierząt, nastawiona na
maksymalizację ilości sztuk sprawia, że obecnie
mięso jest dostępne w coraz większym stopniu
nawet w uboższych rejonach świata, co ma swój
oczywisty pozytywny aspekt. Jak wykazuje ONZ,
obecna skala rozwoju przemysłu mięsnego ma
jednak bardzo negatywny wpływ na środowisko
naturalne. Produkcja mięsa pochłania ogromne
ilości wody pitnej, której zaczyna na świecie brakować, powoduje zanieczyszczenie wód i powietrza,
a w konsekwencji zmiany klimatyczne. Z kolei
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje,
że przetworzone mięso jest głównym czynnikiem
rakotwórczym, chorób układu naczyniowego, chorób cywilizacyjnych, jak np. cukrzyca, a ilość antybiotyków stosowana na fermach drobiu wpływa
na spadek odporności ogólnej populacji ludzkiej.
Mimo wszystkich negatywnych skutków uprzemysłowienia hodowli zwierząt, ze wzglądu na stały
wzrost konsumpcji nie ma obecnie realnej możliwości większych zmian tego systemu. Być może
w przyszłości remedium okaże się tzw. czyste mięso, hodowane w całości z komórek zwierzęcych
w specjalistycznych laboratoriach.

Obecnie ze względów światopoglądowych, ale
przede wszystkim zdrowotnych, wielu ludzi rezygnuje ze spożycia mięsa. Dzisiejszy rozwój dietetyki umożliwia rezygnację ze spożywania mięsa
i zastąpienia go innym pokarmem. Mogłoby to
doprowadzić do zaprzestania zabijania zwierząt
w celach konsumpcyjnych. Aby nas wyżywić
z pewnością wystarczyłaby produkcja roślinna.
Odstąpienie od produkcji mięsa i przejście na
dietę wegańską całej populacji doprowadziłoby
jednak w konsekwencji do światowego głodu. Nie
wszystkie rejony geograficzne nadają się bowiem
do upraw roślin konsumpcyjnych lub użytkowych.
Wystawa „Bliskie, lecz z dalekiego świata”, podejmując kwestię konsekwencji udomowienia
ssaków, prowokuje zatem do pytań o przyszłość
naszej ludzko‑zwierzęcej koegzystencji.

FASCYNUJĄCA PRACA
ZOOARCHEOLOGA
Wystawa ukazuje także, na czym polega praca
zooarcheologów, którzy badają zwierzęce szczątki
kostne pochodzące z wykopalisk archeologicznych. Dzięki nim możliwe jest choćby ustalenie,
na co dawniej i jak często chorowały zwierzęta
oraz o czym informują odkryte przez archeologów
zwierzęce kości.
Eksponaty na wystawie pochodzą z kilkudziesięciu
polskich placówek muzealnych, instytucji naukowych oraz kolekcji prywatnych. Znajdują się wśród
nich m.in. elementy szkieletów zwierzęcych, wyroby z kości i skóry, naczynia i figurki pochodzące
sprzed setek i tysięcy lat – przedmioty nie tylko
o znaczeniu gospodarczym i kultowym, lecz także
łączące się ze sztuką czy rozrywką.
Wystawa powstała we współpracy z Instytutem
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu i jest pierwszą na taką skalę w historii
muzealnictwa i wystawiennictwa w Polsce. Kuratorem wystawy jest dr Renata Abłamowicz z Muzeum Śląskiego w Katowicach, a konsultantem
merytorycznym prof. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
Wystawie towarzyszy popularnonaukowa publikacja prezentująca dzieje zwierząt hodowlanych i ich
związki z człowiekiem.

But ze skóry cielęcej (rekonstrukcja,
oryginał), Bytom, Rynek, woj. śląskie,
XIII‑XIV w., Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu. Fot. Witalis Szołtys

Mumia kota, Egipt, około
2,7-2 tys. lat temu, Muzeum
Narodowe w Warszawie.
Fot. Piotr Ligier

Figurki wołków z gliny, Bilcze Złote,
Ukraina, około 5,9-4,7 tys. lat temu,
Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
Fot. Agnieszka Susuł
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bydła, Gliwice, Rynek, woj. śląskie,
II poł. XIII‑XIV w., Muzeum w Gliwicach.
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Figurka kota z brązu, Egipt, około
2,7-2,3 tys. lat temu, Muzeum
Narodowe w Warszawie.
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lat temu, Instytut
Archeologii Uniwersytetu
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Naczynie wazowate z rytem przedstawiającym jeźdźców
na koniach, Klimontów, woj. świętokrzyskie, około
2,8-2,5 tys. lat temu, Instytut Archeologii Uniwersytetu
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lat temu, Muzeum Archeologiczne
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Dzban z uchem zakończonym głowami baranów,
Ćmielów, woj. świętokrzyskie, około 6 tys. lat temu,
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Figurka psa, Edfu, Egipt, I‑II w. n.e.
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Czaszka muflona,
Taxidermy Pracownia
Preparacji Andrzej
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Pochówek ośmiu psów,
Kornice, st. 33, woj. śląskie,
około 5,2-4,6 tys. lat temu,
Instytut Archeologii
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