
LEGENDARNE POSTACI

IKONY z      STRON ŚWIATA



Król Artur 

Kraj: Anglia 
Kontynent: Europa

Według legendy syn Uthera
Pendragona, który został królem 

po wyjęciu wbitego 
w kamień i kowadło Miecza z Kamienia. 
Podczas pewnej bitwy ów miecz uległ 

złamaniu, więc  otrzymał od Pani 
z Jeziora miecz Excalibur. Król Artur 

miał być bardzo sprawiedliwym władcą, 
który wprowadził prawo w Brytanii. 
Jego rycerze, zasiadający wraz z nim 

przy legendarnym Okrągłym Stole 
wsławili się m.in. poszukiwaniem 

świętego Graala. 



Atahualpa

Kraj: Inkowie
Kontynent: Ameryka Południowa

Ostatni władca imperium Inków, 
rozciągającego się od środkowego Chile
po Ekwador. Po przybyciu na kontynent 
konkwistadorów odmówił poddania się 

władzy hiszpańskiej i nawrócenia 
na chrześcijaństwo. Podstępnie 
uwięziony próbował wykupić się 

ogromnymi ilościami złota i srebra, 
początkując legendę o tajemniczych 

złotych miastach Eldorado.



Echnaton

Kraj: Egipt
Kontynent: Afryka

Urodził się jako Amenhotep IV, po wstąpieniu 
na tron egipski zmienił imię. Już jako faraon 

„postawił na głowie” cały świat wierzeń 
egipskich i wprowadził monoteizm, z Atonem

jako jedynym bogiem. Opuścił - będące 
wówczas stolica państwa - Teby i zbudował 

miasto Achet-Aton. Jego rewolucyjne podejście 
nie przypadło do gustu poddanym. Po jego 

śmierci Egipt powrócił do praktyk 
politeistycznych, a imię Echnatona na długi czas 

wymazano z historii.



Francisco el Hombre

-Kraj: Kolumbia 
Kontynent: Ameryka Południowa

Legenda głosi, że Francisco podróżował 
po Kolumbii od miasta do miasta 

i uczestniczył w muzycznych pojedynkach, 
z których zawsze wychodził zwycięsko. Pewnej 
nocy zmierzył się z samym diabłem, po którego 

pieśni zgasło światło księżyca i gwiazd. 
Francisco zaśpiewał jeszcze lepiej, przeganiając 

diabła. Po tym pojedynku otrzymał swój 
przydomek (hombre – człowiek).



Grigorij Gurdżijew

Kraj: Armenia 
Kontynent: Azja

Georgij Iwanowicz Gurdżijew (1870-1949). 
Niedoszły ksiądz, wraz z grupą podobnie 

myślących ludzi przemierzył Azję i Afrykę 
w poszukiwaniu odpowiedzi na najbardziej 

nękające go pytania: kim jestem i jaki jest cel 
mojej egzystencji. Wprowadził nauczanie, zwane 

czwartą drogą. Według niego człowiek jest 
zniewolony i nieświadomy swej egzystencji. 

Dzięki drodze może odnaleźć swoje prawdziwe 
miejsce na Ziemi jako świadoma istota ludzka.



Hodża Nasreddin

Kraj: Anatolia(Turcja) 
Kontynent: Azja

Postać legendarnego mędrca i filozofa 
z Anatolii, bohatera niezliczonych legend, 

opowiadań i facecji. Słynął z mądrości 
i zdolności do filozofowania, które łączył 

z niebywałym poczuciem humoru. 
Pozostawił po sobie setki anegdot 

i opowiastek (około 400 rękopisów uznaje 
się, że są jego autorstwa), wzbogaconych 

i nadal wzbogacanych o nowe. 



Homer

Kraj: Grecja
Kontynent: Europa

Autor nieśmiertelnych eposów: Iliady i Odysei. 
Według legend Homer miał być synem boga 
rzeki Meles płynącej koło Smyrny i nimfy 

Kreteis. Nie zachowały się żadne wiarygodne 
wiadomości o jego życiu i, jak pisał badacz John 
Myres, żadne zdanie dotyczące Homera nie jest 

bezsporne. Niemniej, antyczni Grecy 
długo nie wątpili w jego istnienie. 

Zgodnie z przekazywanymi z pokolenia 
na pokolenia opowieściami, Homer był ślepcem.



Kaspar Hauser

Kraj: Niemcy
Kontynenet: Europa

W maju 1828 roku pojawił się na placu 
Unschlittplatz w Norymberdze, potrafiąc 

wypowiedzieć zaledwie kilka słów. Twierdził, 
że przez większość życia przebywał w ciemnej 

celi ze słomianym posłaniem, mając jako 
zabawkę drewnianego konika. Żywił się 

wyłącznie chlebem i woda. Podawano mu środek 
nasenny i wtedy ktoś zmieniał mu ubranie 

i strzygł go. Kaspar Hauser jest jedną 
z najbardziej zagadkowych postaci w historii. 
Jak głosi napis na jego grobie, "narodził się 

w nieznanych okolicznościach, jego 
śmierć owiana jest tajemnicą".



Lao Tse

Kraj: Chiny
Kontynent: Azja

Według tradycji żył w VI w. p.n.e., a więc był 

współczesny Konfucjuszowi. Niektóre przekazy 

mówią, że był jego nauczycielem, co zdaniem 

historyków można uznać za taoistyczną 

propagandę, która miała w ten sposób 

wskazywać, że konfucjanizm jest niejako 

pochodną taoizmu. Inna legenda mówi, 

że Lao Tse po śmierci odjechał na zachód 

i przebywszy Himalaje, trafił do Indii, gdzie 

został nauczycielem, lub nawet ojcem Buddy. 



Mahdi

Kraj: Sudan
Kontynent: Afryka

Właściwie Muhammad Ahmad ibn Abd Allah 
(1844-1885), samozwańczy prorok Allaha, 
przywódca powstania sudańskiego, które 

opisane zostało przez Henryka Sienkiewicza 
w książce „W pustyni i w puszczy”. Przekonany, 

iż Bóg powierzył mu zadanie oczyszczenia 
islamu i zniszczenia wrogich islamowi rządów 
egipskich, mimo słabszego uzbrojenia pokonał 

wojska angielskie i zdobył Chartum. 



Maria Lionza

Kraj: Wenezuela
Kontynent: Ameryka 

Południowa

Maria Lionza, tak naprawdę mająca na imię 
Yara, była owocem miłości córki 

indiańskiego wodza i hiszpańskiego 
konkwistadora.  Symbolicznie połączyła 

w ten sposób wpływy dwóch kultur, które 
ukształtowały współczesną Amerykę 

Łacińską  – kultury europejskich najeźdźców 
i ich indiańskich ofiar. Pełna magicznych 

mocy, rządziła górami, lasami i rzekami, a jej 
siedzibą były góry Sorte. 



Maui

Kraj: Polinezja
Kontynent: Oceania

Maui posiada cechy boga-stwórcy, herosa
kulturowego i trickstera. Z kolei jego 

wyprawa do krainy zmarłych celem zdobycia 
nieśmiertelności (nieudana) utożsamia 
go z bohaterami epickimi, takimi jak 

Gilgamesz. Według legendy złapał na hak dno 
oceanu, tworząc Hawaje, a także spowolnił 

drogę Słońca po nieboskłonie.



Mojżesz

Kraj: Palestyna
Kontynent: Azja

Prorok, jedna z najważniejszych 
postaci biblijnych. To jemu Bóg Jahwe

nakazał wyprowadzić lud Izraela 
z Egiptu i poprowadzić go do Ziemi 
Obiecanej. Gdy faraon odmówił mu 
zgody na wyjście, Mojżesz, przy 
pomocy Boga, zesłał na Egipcjan 

dziesięć plag. W trakcie trwającej 40 
lat drogi do Kanaanu Mojżesz m.in. 

doprowadził do rozstąpienia się Morza 
Czerwonego, karmił swój lud manną 

z nieba i otrzymał od Boga 
tablice z X przykazaniami.



Montezuma

Kraj: Aztekowie
Kontynent: Ameryka 

Północna

Ostatni władca Azteków, któremu 
przypisuje się legendy tożsame 

z biblijnym Noe. Oczekując powrotu boga 
Quetzalcoatla w Roku Wielkiej Trzciny z 
boskimi honorami przyjął hiszpańskiego 
konkwistadora Cortesa. Oszukany, nie 
potrafił poprzeć swego ludu w walce z 

najeźdźcami. Jego śmierć 
przypieczętowała los całej Mezoameryki 

i ich klęskę w starciu z Hiszpanami.



Ned Kelly

Kraj: Australia
Kontynent: Oceania

Australijski Robin Hood i ostatni buszranger. 
Przeciwstawiał się kolonizacji kontynentu, 

napadając na policjantów, bankierów i bogaczy. 
Ned zasłynął ze swojej niecodziennej, ważącej 

44 kilogramy zbroi, która broniła go przed 
pociskami z broni palnej. Osaczony, został 

w końcu złapany i skazany na śmierć. Aresztując 
go, policjanci strzelali… w nogi.



Nikola Tesla

Kraj: Serbia
Kontynent: Europa

Tesla był konstruktorem i wynalazcą (niektórzy 
twierdzą, że jego autorstwa było 700 patentów). 

Jego zainteresowania skupiły się zwłaszcza 
wokół elektryczności oraz wolnej energii. Tesla 

wierzył w to, że Ziemia może służyć jako 
potężny transformator, a każdy człowiek może 

korzystać z darmowego prądu 
i energii dzięki specjalnym odbiornikom. 
Legenda przypisuje mu kontakty z obcą 

cywilizacją i wynalezienie broni skalarnej, której 
użycie doprowadziło do słynnej katastrofy 

tunguskiej w 1908 roku.



Nostradamus

Kraj: Francja
Kontynent: Europa

Francuski lekarz, astrolog i autor proroctw, 
okultysta, mistyk, kabalista, badacz wiedzy tajemnej, 
doradca królowej Francji Katarzyny Medycejskiej.

Zdecydowana większość uczonych twierdzi, że 
powiązania pomiędzy tetrastychami napisanymi przez 

Nostradamusa
a historycznymi wydarzeniami po ich napisaniu 

są wynikiem nadinterpretacji i złego tłumaczenia, 
mimo to wiele osób uważa, że przepowiedział 

profanację własnego grobu, obie wojny światowe, 
dojście do władzy Hitlera, a nawet zamach na World 

Trade Center w 2001 roku.



Romulus

Kraj: Rzym
Kontynent: Europa

Romulus według legend był założycielem 
Rzymu i jego pierwszym władcą. 

Prawdopodobnie żył w połowie VIII wieku 
p.n.e. (772–716). Według Rzymian Romulus i 
jego brat Remus byli synami boga Marsa i 
kapłanki bogini Westy, którzy porzuceni, 

wykarmieni zostali przez wilczycę. 
Po założeniu Rzymu, w wyniku kłótni zabił 

brata i został pierwszym władcą 
przyszłego imperium.



Siddhartha Gautama

Kraj: Indie
Kontynent: Azja 

Większość historyków przyjmuje, że żył w latach 563-

483 p.n.e. Zgodnie z legendą, narodzinom Buddy 

(prawdziwe imię Siddharta Gautama) towarzyszyły różne 

znaki. Jego matce, Mai, przyśnił się biały słoń niosący 

w trąbie kwiat lotosu. W wieku około 29 lat, Siddhartha

poznał cztery rzeczy, które miały zadecydować o jego 

losie: starca, chorobę, śmierć i żebraka. 

Zrozumiał swe przeznaczenie, porzucił rodzinę i udał się 

na wędrówkę. Gdy po wielu latach poszukiwania 

odpowiedzi na dręczące go pytania usiadł pod drzewem 

boddhi, doznał oświecenia i zrozumiał, że sposobem 

na pozbycie się cierpień jest nirwana.  



Starzec z Gór

Kraj: Arabia (Iran)
Kontynent: Azja

Raszid ad-Din Sinan, którego później będą 
nazywać Starcem z Gór, urodził się ok. 1135 

roku niedaleko Basry. Dorosły Sinan
początkowo był delegatem – misjonarzem 

wysłanym z irańskiej stolicy,
by z ramienia sekty asasynów rządzić w Syrii. 

Szybko zdobył poważanie i licznych 
wyznawców, tworząc państwo ze stolicą 

w twierdzy Alamut. Według przekazów jego 
żołnierze otaczali go boską czcią i byli mu 

ślepo posłuszni do tego stopnia, że na jedno 
skinienie byli gotowi oddać dla niego 

życie, stając się postrachem całej 
średniowiecznej Europy.



Święty Mikołaj

Kraj: Cypr
Kontynent: Europa

Najstarsze przekazy o nim pochodzą z VI wieku. 
Według średniowiecznej hagiografii urodził się 

na Cyprze (część turecka), żył na przełomie 
III i IV wieku, był biskupem i wsławił się cudami 

oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez 
wieki był jednym z najbardziej czczonych 

świętych na Zachodzie i Wschodzie. 
Nic dziwnego, że stał się symbolem świąt 
Bożego Narodzenia. Dziwić może tylko 

to, że z ciepłego Cypru wyemigrował do… 
zimnej Laponii.



Tecumseh

Kraj: USA 
Kkontynent: Ameryka Północna

Wybitny wódz Indian zapoznał się 
z dziełami Szekspira, czytał Biblię, 

a wzorem do naśladowania stał się dla niego 
Aleksander Wielki. Pokonany przez wojska 
amerykańskie rzucił na swych pogromców 
niezwykłą klątwę, zgodnie z którą każdy 

amerykański prezydent raz na 20 lat umrze 
w czasie pełnienia urzędu. Klątwa 

ta sprawdziła się aż 6 razy 
w latach 1841-1963.



Wilhelm Tell

Kraj: Szwajcaria
Kontynent: Europa

Wilhelm Tell – legendarna postać 
szwajcarskiego bohatera narodowego. 

Po zlekceważeniu rozkazu miejscowego 
starosty Tell musiał zestrzelić z kuszy

jabłko ustawione na głowie swojego syna. 
Jeśliby chybił - obu czekała śmierć. 
Z próby wyszedł zwycięsko, jednak 

spytany, w jakim celu w jego kołczanie 
znajdowały się dwa bełty odparł, iż gdyby 

pierwszym trafił syna - drugim 
zabiłby starostę. 



William Wallace

Kraj: Szkocja
Kontynent: Europa

Sir William Wallace of Elerslie urodził się 
w roku 1270 i był synem właściciela 

ziemskiego. W roku 1297 zabił angielskiego 
szeryfa, mszcząc się tym samym za śmierć 
swojej niedawno poślubionej żony Marion. 
W następstwie tego czynu został banitą. 

Zebrał wokół siebie grupę wiernych 
wojowników, których kolejne czyny wkrótce 

wzburzyły do buntu innych Szkotów, będących 
pod ciężkim jarzmem Anglików. Po serii 

spektakularnych zwycięstw, zdradzony przez 
szkocką arystokrację, pojmany i okrutnie 
torturowany. Jego historię opowiedział 

w słynnym filmie „Braveheart” Mel Gibson.



Zaratustra

Kraj: Persja
Kontynent: Azja

Zaratustra był irańskim prorokiem, kapłanem 
i reformatorem religijnym. W pewnym 

momencie życia zniechęcony postawą religijną 
miejscowych kapłanów, postanowił udać się 
w odosobnienie. Tutaj, mając około 30 lat 
doznał objawienia. Przepełniony boskim 

duchem, Zaratustra zaczął rozgłaszać, iż świat 
składa się z dwóch królestw. Pierwsze, 

to królestwo dobra, światła i prawdy, drugie 
- jest królestwem ciemności, zła i kłamstwa. 
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