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...bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje...

Rzeczywiste przeistoczenie w czasie nabożeństwa hostii w ciało Chrystusa, z punktu etnologii

nie jest niczym niezwykłym. Samo w sobie takie zjawisko byłoby oczywiście czymś

niezwykłym  gdyby  miało  swój  realny  wymiar.  Opłatek  który  przyjmują wierni  w  czasie

eucharystii wytwarzany jest z pszennego chleba, a sama jego produkcja nie jest spowita mgłą

tajemnica. Nie zmienia to faktu, że w trakcie nieprzeliczonych kazań bombarduje się ich

uczestników doniesieniami, o prawdziwej transsubstancji. Kościół skrzętnie zbiera takie

przypadki w których wino i chleb, w czasie nabożeństwa rzeczywiście przemieniły się w

ludzką krew i ciało. Abstrahując od tego czy jest to możliwe, wiara w możliwość

przemienienie się określonego boga w żywność – owoce, mięso, chleb czy cokolwiek innego

– jest stosunkowo popularnym motywem wielu kultur.

Teoria transsubstancji, znana była Ariom w starożytnych Indiach na długo przed

rozpowszechnieniem, a nawet powstaniem chrześcijaństwa. Bramini pouczali, że placki

ryżowe podawane w ofierze są substytutami istot ludzkich i że dzięki zabiegom kapłanów

przemieniają się w rzeczywiste ciało ludzkie. Indianie znad rzeki Thompson z Południowo-

zachodniej Kanady, gotowali i jedli korzeń słonecznika, uważany przez nich za istotę tajemną.

Wierzyli iż w owej roślinie przebywał mniej lub bardziej potężny duch, zaś korzeń jest częścią

jego ciała.

Zwyczaj obrzędowego spożywania chleba jako

ciała boga praktykowany był przez Azteków przed

odkryciem i podbojem przez Hiszpanów. Dwa

razy do roku, wizerunek wielkiego

meksykańskiego boga Huitzilopochtli

sporządzano z ciasta, łamano na kawałki, po czym

wierni spożywali je uroczyście. Starożytni

Meksykanie dokładnie znali teorię przeistoczenia i

stosowali ją w uroczystych obrzędach swej religii.

Wierzyli, że kapłani przez poświęcenie chleba



mogą go przeistoczyć w ciało ich boga, tak że wszyscy, którzy spożywają chleb poświęcony,

wstępują w mistyczną komunię z bóstwem, wchłaniając część boskiej substancji.

Rzymianie nazywali pewien gatunek chlebów lepionych w kształcie ludzi eucharystia maniae.

Nazwa takiego bochenka chleba, była również imieniem Matki Duchów, której poświęcano

wełniane kukły mężczyzn i kobiet podczas świat Campitaliów –  święta  bóstw  opiekujących

się rozdrożami i skrzyżowaniami dróg u starożytnych Rzymian.

W Szwecji kobiety piekły z mąki bochenki w kształcie małej dziewczynki, które dzieliło się

pomiędzy wszystkich domowników. Wiara w takiego swoistego ducha zboża, występowała

także  w  Szkocji,  gdzie  konsumpcja  takiego  ducha  przebywającego  w  pieczywie,  była

równoznaczna ze zjadaniem samego ducha zboża. Ajnowie, paleoazjatycki lud zamieszkujący

niegdyś północną Japonię, nazywali proso "boskim zbożem", "zbożowym bóstwem", modląc

się i czcząc je zanim przystąpili do jego jedzenia.

U jednego z ludów Bantu, Kafrów, organizowano rytualne uczty powiązane ze śpiewem. W

wielkich kotłach gotowano rozmaite płody, po czym sam król wkładał każdemu z obecnych

do ust kęs tej strawy. Po spożyciu takiego uświęconego posiłku, człowiek sam stawał się

uświęcony. Ową świętość tego pokarmu podkreślał przepis nakazujący gotować je w

specjalnym garnku, który użyć można było jedynie do tego celu. Ogień pod kocioł rozpalany

był przez czarownika poprzez pocieranie o siebie dwóch patyków uosabiających kobietę i

mężczyznę.

Na podstawie: James Frazer, Złota Gałąź, studia z magii i religii, przeł. Henryk Krzeczkowski,

Warszawa 2002, s. 350 – 357.

http://czajniczek-pana-russella.blogspot.com/

http://czajniczek-pana-russella.blogspot.com/

