
1. 
Symbol wywodzi się z naturalnej i uniwersalnej percepcji psychologicznej: miejsce, które           
zajmuje, znajduje się w „centrum świata”. Przestrzeń ta służy jako mikrokosmos           
porządku, ponieważ jest znana i ustalona. Poza granicami mikrokosmosu leżą obce           
królestwa, które, ponieważ są nieznane lub nieuporządkowane, reprezentują chaos,         
śmierć lub noc. Z centrum nadal można zapuszczać się w każdy z czterech głównych              
kierunków, dokonywać odkryć i zakładać nowe centra, gdy nowe królestwa staną się            
znane i osiedlone. Nazwa Chiny, oznaczająca „państwo środka” (中国 pinyin:          
Zhōngguó), jest często interpretowana jako wyraz starożytnego przekonania, że chiński          
naród zajmował centrum świata, a inne kraje leżały w różnych kierunki względem niego.  
 

2. 
W geocentrycznym układzie współrzędnych jest to oś obrotu sfery niebieskiej. W           
konsekwencji, w starożytnej astronomii grecko-rzymskiej, axis mundi jest osią obrotu          
planetarnych sfer klasycznego geocentrycznego modelu kosmosu. 
 

3. 
W znanym “centralnym” wszechświecie określone miejsce zyskuje status “centrum         
środka - Axis Mundi. Często jest to góra lub inne wzniesione miejsce, w którym ziemia i                
niebo są najbliżej. W dawnych czasach wysokie góry były zwykle uważane za święte             
przez ludy mieszkające w ich pobliżu. Na ich szczycie często wznoszone są kapliczki.             
Góra Kunlun pełni podobną rolę w Chinach.  
Góra Kailash jest święta dla hinduizmu i kilku religii w Tybecie.  
Mieszkańcy Pitjantjatjara w środkowej Australii uważają Uluru za centralne miejsce          
zarówno dla ich świata, jak i kultury.  
W starożytnej Mezopotamii kultury starożytnego Sumeru i Babilonu wznosiły na płaskiej           
równinie rzeki sztuczne góry, czyli Zigguraty.  
Hinduskie świątynie w Indiach są często usytuowane na wysokich górach. Na przykład.            
Amarnath, Tirupati, Vaishno Devi.  
Prekolumbijscy mieszkańcy Teotihuacán w Meksyku wznieśli ogromne piramidy ze         
schodami prowadzącymi do nieba. Te indiańskie świątynie często umieszczano na          
szczytach jaskiń lub podziemnych źródeł, które uważano za otwory prowadzące do           
podziemi.  
Drabina Jakuba jest obrazem axis mundi, podobnie jak Wzgórze Świątynne.  
Dla chrześcijan krzyż na Górze Kalwarii wyraża ten symbol.  
Państwo Środka w Chinach miało centralną górę Kunlun, znaną w literaturze           
taoistycznej jako „góra w środku świata”, a „Wędrować w góry” oznaczało poświęcenie            
się życiu duchowemu.  



4. 
W astronomii axis mundi to łacińskie określenie osi Ziemi pomiędzy biegunami           
niebieskimi. 
 

5. 
Symbol może działać w wielu lokalizacjach jednocześnie. Góra Hermon była uważana           
za Axis Mundi w tradycji kananejskiej, skąd synowie Boży są wprowadzani jako            
potomkowie 1 Henocha (1En6: 6). Starożytni Ormianie mieli wiele świętych miejsc, z            
których najważniejszym była Góra Ararat, która uważana była za dom bogów, a także za              
centrum Wszechświata. Podobnie, starożytni Grecy uważali kilka miejsc za miejsca          
kamienia omphalos (pępka) na ziemi, zwłaszcza wyrocznię w Delfach. Wciąż jednak           
utrzymywali wiarę w kosmiczne drzewo świata i Olimp jako siedzibę bogów. Judaizm ma             
Wzgórze Świątynne. Chrześcijaństwo ma Górę Oliwną i Kalwarię. Islam ma Ka'abę, o            
której mówi się, że jest pierwszym budynkiem na ziemi, oraz Wzgórze Świątynne            
(Kopuła na Skale). W hinduizmie Góra Kailash jest utożsamiana z mityczną Górą Meru i              
uważana za dom Śiwy. W buddyzmie wadżrajany góra Kailash jest uznawana za            
najświętsze miejsce, gdzie zbiegają się wszystkie smocze prądy i jest uważana za            
bramę do Szambali. 
 

6. 
Według wierzeń różnych ludów na osi następuje zatrzymanie czasu, przez co możliwy            
jest pełny kontakt zarówno z przeszłością, jak i przyszłością. Stanowić miało miejsce            
najświętsze z najświętszych. W wielu kulturach stanowiło podstawową koncepcję         
kosmogonii, kreacji Kosmosu, biogenezy a nawet antropogenezy – zazwyczaj wierzono,          
że od Axis mundi rozpoczęło się stwarzanie świata. 
 
W różnych kulturach wyobrażeniem Axis Mundi były: góra, drzewo, filar, kolumna lub            
słup. Najczęściej spotykanym symbolem było drzewo. 
 
Obraz Kosmicznego Drzewa zawiera symbol osi, który łączy trzy płaszczyzny: niebo           
(gałęzie), ziemię (pień) i podziemia (korzenie). W niektórych kulturach wysp Pacyfiku           
drzewo Bodhi jest odmianą Świętej Figi, jest siedliskiem duchów przodków. W religii            
hinduistycznej drzewo figowe uważane jest za święte i nazywane jest Bhagawadgita.           
Reprezentuje życie wieczne ze względu na pozornie stale rozwijające się gałęzie.           
Drzewo Bodhi to także nazwa nadana drzewu, pod którym Gautama Siddhartha,           
historyczny Budda, siedział w noc, gdy osiągnął oświecenie. Drzewo świata          
mezoamerykańskiego łączy płaszczyzny Zaświatów i nieba z płaszczyznami sfery         
ziemskiej. Yggdrasil, czyli Światowy Jesion, funkcjonuje w podobny sposób w mitologii           



nordyckiej; jest to miejsce, w którym Odyn znalazł oświecenie. Inne przykłady obejmują            
Jievaras w mitologii litewskiej i Dąb Thora w mitach przedchrześcijańskich ludów           
germańskich. Choinka, której początki sięgają przedchrześcijańskich wierzeń       
europejskich, reprezentuje Axis Mundi. 
 

7. 
W dwudziestowiecznej mitologii porównawczej termin axis mundi, zwany także osią          
kosmiczną, osią świata, filarem świata, środkiem świata, drzewem świata) został          
znacznie rozszerzony, aby odnosić się do wszelkich mitologicznych koncepcji         
reprezentujących połączenie pomiędzy światami np. „związek między niebem a ziemią”.          
lub „wyższe i niższe królestwa”. Koncepcja została wprowadzona przez Mirceę Eliade w            
latach pięćdziesiątych XX wieku. Jest ściśle powiązana z mitologiczną koncepcją          
omphalos (pępka) świata lub kosmosu.Przedmioty przytaczane jako przykłady axis         
mundi przez mitologów porównawczych obejmują rośliny (w szczególności drzewo, ale          
także inne rodzaje roślin, takie jak winorośl lub łodyga), górę, słup dymu lub ognia, a               
nawet produkty wytworzone przez człowieka (takie jak laska, wieża, drabina, klatka           
schodowa, słup majowy, krzyż, wieża, lina, totem, filar, iglica). Bliskość nieba może            
nieść ze sobą implikacje głównie religijne (pagoda, wzgórze świątynne, minaret, kościół)           
lub świeckie (obelisk, latarnia morska, rakieta, drapacz chmur). Symbol axis mundi           
można znaleźć w kulturach wykorzystujących praktyki szamańskie lub animistyczne         
systemy wierzeń. 
 

 


