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MEN AND THE GODS. THE SACRIFICIAL RITE IN POLIS RELIGION

The subject matter of the article is the question of the relation of Gods and men in the context 
of sacrificial rites in the Greek polis. One of the greatest difficulties in analyzing this problem is 
the amount and variety of material which must be considered. Another difficulty comes from the 
ambiguity of the term “religion”, with regard to the non-homogeneous beliefs and cults in certain 
poleis. A question of particular significance is that of the use of the term sacrum in reference to the 
beliefs and practices of all societies at whatever historical period. The question arises out of the 
Roman use of sacrum, which is always treated in opposition to profanum. On the other hand, when 
we consider Greek, there is no contradiction between ta hiera and ta hosia, as is suggested in 
some Polish translations. When considered, the matter of hiera and hosia supports, to some 
degree, the Roman understanding, which is also that of Mircea Eliade, that the term sacrum, does 
not fit adequately Greek reality. The character of the sacrificial rite and its role in the Greek polis 
religion are of significance in relation to this issue.

Pragnąc zrozumieć religię Greków, każdy, czy to badacz, czy student, czy 
po prostu zainteresowany laik, staje przed nie lada wyzwaniem. K ilka trudności 
wydaje się w istocie niemal nie do przezwyciężenia.

Pierwsza z nich, i może najważniejsza, wiąże się z ogromem i różnorodno
ścią materiału. Rzecz w tym, a jes t to konstatacja banalna, w ielekroć zresztą 
w literaturze przedm iotu formułowana, że w ierzenia greckie były częścią kul
tury, ich studiowanie wym aga przeto znajomości praktycznie całego dorobku 
kulturalnego Greków, a więc całej literatury i sztuki, właściwie całości piśm ien
nictwa i wszystkich wytworów materialnych, bo nie tylko dzieł wybitnych, ale 
też masowej produkcji w postaci rozmaitych figurek i plakietek wotywnych (nie 
mówiąc o przedstawieniach na wazach), wreszcie całej architektury, wszelkich 
śladów osadnictwa, a na pierwszym miejscu, oczywiście, nekropoli i jakichkol
wiek pozostałości pochówków. Pamiętać bowiem trzeba, że religia grecka 
należy do tych, które często określa się mianem tradycyjnych, to znaczy 
opartych wyłącznie na tradycji (ta patria), a w  związku z tym  prawie całkiem
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brakuje tekstów (z nielicznymi wyjątkami w wypadku orfickich hieroi logoi), 
które by ze swej natury zawierały wykład o treści wyłącznie religijnej, prezen
towały koncepcje teologiczne czy podawały w ierzenia w jakim ś choćby stopniu 
usystematyzowane z m yślą o zapoznaniu z nimi wiernych. Dotyczy to przede 
wszystkim epoki polis, czyli mniej więcej okresu od VIII do IV w. p.n.e., przed 
czasami erudytów, mitografów, którzy przynajmniej usiłowali zebrać i uporząd
kować mity.

Badacz musi więc sobie zawsze postawić pytanie, czy teksty literackie, 
z których nolens volens korzysta, rzeczywiście przynoszą obraz wierzeń i prak
tyk religijnych z okresu, kiedy powstały i oddają istotnie poglądy współczesnych 
(i czy powszechne? czy też tylko autorów tekstów?), czy też w pewnym przy
najmniej mierze są świadom ą fikcją twórcy, mającego przecież świadomość, że 
jego dzieło dotyczy zupełnie innej rzeczywistości. M owa tu oczywiście o eposie, 
szczególnie Homera, oraz o tragedii; inaczej m a się sprawa w wypadku liryki, 
z której niesłychanie cennym m ateriałem są wszelkie pieśni religijne, dla 
uproszczenia i w ślad za starożytnymi, nazywane często hymnami, chociaż 
wśród zachowanych (niestety, na ogół fragmentarycznie) bogato reprezentowane 
są peany i dytyramby. Jednak trzeba już  od razu wspomnieć, że pojaw ia się 
tu  bardzo poważna wątpliwość w związku z miejscem powstania, wykonania 
i funkcjonowania oraz znaczenia tekstu. Nie tylko dzięki świadectwu Herodota 
(II 53), ale z racji powszechnego sądu całej starożytności, nikt dziś nie m a 
wątpliwości, że obraz świata bogów zawarty u Hom era i Hezjoda stał się częścią 
wierzeń wszystkich Greków. Ale czy to samo da się powiedzieć o koncepcjach 
religijnych widocznych w tragedii? Albo dytyrambie przeznaczonym dla Ateń- 
czyków lub hymnie wykonywanym na Krecie? Gdy idzie o dramat, zapomina 
się czasem, że były to w wieku V teksty przeznaczone dla jednej tylko polis oraz 
wystawione tylko raz na ateńskim święcie Dionizosa. Poeta (zwany oficjalnie 
didaskalos, czyli nauczycielem) zwracał się do Ateńczyków, a nie tworzył dla 
wszystkich Greków i w zasadzie, przed epoką rozwoju czytelnictwa, tylko 
w Atenach znano jego dzieła.

Tu właśnie pojawia się druga, bardzo poważna trudność zrozum ienia religii 
Greków. M ówimy bowiem zawsze, tak też postępują wszyscy badacze, o „religii 
greckiej” czy wręcz o „wierzeniach Hellenów” . Takie zresztą tytuły noszą 
podstawowe dzieła z tego zakresu, do dziś w nauce w ażne1. Tymczasem m ożna 
mieć poważne wątpliwości co do takiego ujęcia. Nie bez znaczenia jes t już i ta  
okoliczność, że brak w grece term inu jednoznacznie oddającego nowożytny 
term in „religia” czy łaciński „religio” . Nie m a dziś chyba nikogo, kto odważyłby

1 M. P. N i l s s o n ,  Geschichte der griechischen Religion, Bd. I, Die Religion Griechenlands 
bis auf die griechische Weltherrschaft. Dritte Auflage, München 1967; Bd. II, Die hellenistische 
und römische Zeit. Zweite Auflage, München 1961; U. von W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f ,  
Der Glaube der Hellenen. Zweite Auflage, Bd. I—II, Darmstadt 1955.
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się skonstruować uniwersalną definicję pojęcia „religia”, ale w m niejszym czy 
większym stopniu posługujący się nim raczej intuicyjnie badacze są ze sobą 
w używaniu jego na tyle zgodni, że przynajmniej istnieje możliwość w ystarcza
jącego zrozum ienia wzajemnego przedstawicieli różnych specjalności zajm ują
cych się wierzeniami z różnych kultur, odległych od siebie w czasie i przestrze
ni. Tytuł wielkiego dzieła Mircei Eliadego2 zakłada uniwersalność zjawiska 
wierzeń religijnych, a wydaje się, że, świadomie lub nie, spora część, jeśli nie 
większość, historyków i fenomenologów religii zgadza się z nim  co do tego, że 
„sama religia wciąż jeszcze może być użytecznym term inem  -  pod warunkiem, 
że będziemy pamiętali, iż słowo to nie oznacza bynajmniej wiary w Boga, 
bogów czy duchy, ale odnosi się do doświadczenia sacrum...”3. To dość ostrożne 
sformułowanie z jednej strony zakłada uniwersalizm pojęcia sacrum  (wywo
dzącego się przecież z praktyk i koncepcji historycznie określonej religii 
rzymskiej), z drugiej wyraźnie ogranicza religię do „doświadczenia”, pozosta
wiając otw artą kwestię praktyk i rytuałów lub zawierając w tej kategorii 
wszelkie działania i czynności związane sacrum. M ożna jednak mieć wątpliw o
ści co do zasadności stosowana pojęcia sacrum  do wierzeń i praktyk wszystkich 
społeczeństw w każdym momencie historycznym. Istota problem u bowiem tkwi 
w rzymskim rozumieniu sacrum  zawsze w opozycji do profanum  i w  jego co 
najmniej ambiwalentnym charakterze najlepiej wyrażającym się w znanej 
formule sacer esto. Sacrum  bowiem  jest to, co zostaje wyłączone ze świata ludzi 
i przez to jes t przede wszystkim dla nich groźne i niebezpieczne. Należałoby 
dowieść, że takie pojmowanie sacrum jest niezbędnym i powszechnym elem en
tem  zjawiska, które nazywam y religią.

M ożna też m ieć uzasadnione zastrzeżenia co do kategorii „doświadczenie” 
używanej przez Eliadego. Z całą pew nością da się w całym dziele wielkiego 
uczonego wykryć wpływ koncepcji Rudolfa Otta i jego przełomowej w swoim 
czasie książki Das H eilige4. Powstaje pytanie, czy istotnie konstytuujące dla 
każdej religii m a być „doświadczenie” czy „przeżycie” religijne i czy jest to 
najważniejszy, najbardziej charakterystyczny elem ent zachowania wyznawców. 
W ątpliwości budzi już sam rzymski term in religio. Cycero widział jego pocho
dzenie w czasowniku relegere i w idział istotę praktyk religii rzymskiej właśnie 
przede wszystkim w dążności do skrupulatnego wykonywania przewidzianych 
przez ius divinum  czynności. Dziś raczej wywodzi się religio od religo -are, ale 
i w tym  wypadku dostrzega się na pierwszym miejscu właśnie rytualistyczny, 
formalny, aspekt religii Rzymian. Czy praktyki, które ze swej natury nastawione

2 Historia wierzeń i idei religijnych, t. I, Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, 
Warszawa 1988; t. II, Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, Warszawa 1994; t. III, 
Od Mahometa do wieku Reform, Warszawa 1995.

3 M. El i ade ,  W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Warszawa 1997, s. 5.
4 R. Ot to,  Świętość. Elementy racjonalne i irracjonalne w pojęciu bóstwa, Wrocław 1993 

(pierwsze wydanie oryginału ukazało się w roku 1917).
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są na drobiazgowe, skrupulatne wykonywanie czynności zgodnie z tradycyjnymi 
przepisami m ogą istotnie zapewnić „przeżycie” czy „doświadczenie” sacrum ? 
R udolf Otto bez wątpienia m iał na myśli indywidualne przeżycia religijne. 
M ysterium  tremendum  może stać się udziałem jednostki, tymczasem historyk 
religii jes t raczej bardziej zainteresowany postawami i zachowaniami całych 
społeczności.

H istoria badań religioznawczych jes t pasjonującym przedmiotem sama 
w sobie. Nie ulega wątpliwości, że także studia nad religią Greków znajdowały 
się i znajdują nadal pod wpływem ujęć i koncepcji teoretycznych formułowa
nych najczęściej na podstawie materiału pochodzącego głównie ze społeczeństw 
tradycyjnych (dziś najczęściej określanych mianem tribal societies) analizowa
nego z reguły w ujęciu porównawczym. W ydaje się, że do dziś w wielu pracach 
dotyczących wierzeń Greków obecna jes t myśl Em ila Durkheima, który zresztą 
na długo przed Eliadem wskazywał, że obrzędy religijne nie potrzebują bogów, 
a w ierzenia „to wyobrażenia wyrażające naturę rzeczy świętych oraz -  bądź ich 
wzajemne stosunki, bądź stosunki z rzeczami świeckim i” . Bez trudu m ożna 
dostrzec oddziaływanie tej koncepcji, a naw et terminologii we współczesnych 
pracach francuskich stosujących kategorie l'imaginaire czy representations. Ale 
Durkheim był przede wszystkim tw órcą pewnego rozumienia term inu „religia”, 
które zasługuje i dziś na uwagę. W arto przytoczyć w tym  miejscu jego słynną 
definicję: „Religia jes t systemem powiązanych ze sobą wierzeń i praktyk 
odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i za
kazanych, w ierzeń i praktyk łączących wyznawców w jedną wspólnotę m oralną 
zwaną kościołem ”5.

Taka definicja, po pierwsze, łączy praktyki i wierzenia, po drugie, wprow a
dza pojęcie „rzeczy świętych”, po trzecie wreszcie, kładzie nacisk na społeczny 
aspekt religii widząc w niej czynnik tworzący z wyznawców prawdziwą 
wspólnotę.

Pozornie zw łaszcza pierw sza cecha definicji Durkheima znakomicie przy
staje do greckiej therapeia theon, sami przecież Grecy wyodrębniali w  swojej 
postawie wobec bogów dromena  („rzeczy robione”, „to, co się robi”, czyli 
praktyki kultowe i legomena („rzeczy m ówione”, „to, co się m ówi”, czyli logoi 
o bogach, które wszystkie w czasach nowożytnych określamy bez rozróżniania 
różnych ich kategorii i różnej na ogół formy mianem mitów). Fascynacja m yślą 
Durkheima (ale też Jam esa Frasera) doprowadziła do ukształtowania się słynnej 
angielskiej „szkoły historycznej”, grona badaczy uprawiających historię religii 
greckiej, skupionej głównie w Cambridge, której najwybitniejszą przedstawi
cielką była znakomita uczona, Jane Harrison.

Uważała ona, że każdem u znanemu rytuałowi odpowiada ściśle m it będący 
niejako scenariuszem obrzędu, a zarazem każdy m it znajduje odbicie w obrzę
dach. Było to, jej zdaniem, prawo uniwersalne, a tylko brak odpowiednich

5 E. D u r k h e i m,  Elementarne formy życia religijnego, Warszawa 1990, s. 41.
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materiałów źródłowych nie zawsze pozw ala badaczowi powiązać odpowiednio 
mity greckie z obrzędami, czy ustalić, jak i m it leży u podstaw znanego ze źródeł 
obrzędu6.

Tymczasem uderza, że w wypowiedziach samych Greków wcale nie znaj
dziemy takiego podejścia. O  dromena  i legomena  mówi często Pauzaniasz, 
istotnie łącząc te dwa aspekty greckiej postawy wobec bogów w sposób niemal 
taki jak  sama Jane Harrison, ale jest on w takim  rozumieniu religii greckiej 
raczej odosobniony. Grecka therapeia theon to dromena , czynności kultowe 
mające na celu tak uczczenie bogów, jak  i zachowanie porządku w świecie 
ludzi. Locus classicus to słynne miejsce z Praw  Platona (828a-b), z którego 
jasno wynika, że święta i ofiary w polis  m ają na celu jej dobro, a przy układaniu 
kalendarza liturgicznego w nowo zakładanej polis i ustalaniu liczby oraz 
charakteru thysiai nie m a wcale m iejsca na uzasadnianie tych praktyk jak im i
kolwiek opowieściami mitycznymi. Jeszcze dobitniej taką koncepcję therapeia 
theon wyraził Anaksimenes z Lam psakos7. Pisze on o tym, jak  powinna być 
składana ofiara, żeby odniosła właściwy skutek (kratiste thysia). W obec bogów 
należy ją  składać hosios. Nie wiadomo właściwie, jak  oddać w języku polskim 
lub jakim kolw iek innym nowożytnym ten bardzo trudny przymiotnik (u 
Anaksim enesa -  przysłówek). Rzeczownik hosiotes tłum aczy się najczęściej 
jako „kult” lub „pobożność” i żadnego z tych tłumaczeń nie m ożna uznać za 
udane. Pewne pojęcie o koncepcji hosiotes daje pozornie Eutyfron  Platona, ale 
kłopot, jaki m a tytułow y bohater ze zdefiniowaniem tego pojęcia, najlepiej 
ukazuje trudność zrozum ienia kryjącej się za nim  koncepcji. To właśnie m. in. 
na podstawie tego dialogu podstawowy dziś i powszechnie używany słownik 
grecko-polski podaje jego znaczenia: „cześć należna bogom, kult boży, poboż
ność” oraz drugie -  „cześć, sumienność, zbożność”8, a miarodajny i klasyczny 
angielski słownik Lidella i Scotta -  „disposition to observe divine law, piety”9 
lub krócej: „piety, holliness”10. Ale przedmiotem rozmowy prowadzonej przez 
Sokratesa jes t zagadnienie, co jes t takiego szczególnego w therapeia theon , że 
jes t ona tak właśnie określona i czy rzeczywiście jes t to dokładnie to samo, co 
eusebeia11.

6 Por. H. S. Ve r s n e l ,  What’s Sauce for the Goose Is Sauce for the Gander: Myth and 
Ritual, Old and New, [w:] Approaches to Greek Myth, ed. L. Edmunds, Baltimore-London 1991, 
s. 28-35.

7 Ars Rhetorica II 3-12.
8 O. J u r e wi c z ,  Słownik grecko-polski, Warszawa 2000, s.v.
9 A Greek-English Lexicon, Compiled by H. G. Liddell and R. Scott. A New Edition, Oxford 

1958, s.v.
10 An Intermediate Greek-English Lexicon Founded Upon the Seventh Edition of Liddell and 

Scott’s Greek-English Lexicon, Oxford 2000, s. v.
11 Por. N. B. R e y n o l d s ,  Interpreting Plato’s Euthyphro and Meno, Charles E. Merrill 

Monographs No 9, 1988, s. 40-54; P l a t on ,  Eutyfron, tłum. R. Legutko, Kraków 1998, 
s. 52-104.
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Eutyfron zgadza się z Sokratesem, że hosiotes to w iedza o modleniu się 
i składaniu ofiar, ale okazuje się potem, że jes t to niewystarczająca definicja 
a kłopot leży w zrozumieniu pojęcia ta hosia. Jeszcze trudniej zrozumieć 
i określić, czym różnią się sprawy hiera od hosia, kiedy obie te kategorie stają 
się przedmiotem obrad Zgrom adzenia12. Zawarte jes t tu na pozór pewne prze
ciwstawienie, stąd często uważa się, że przymiotnik hieros i kategoria ta hiera 
odpowiada dość ściśle rzymskiej koncepcji sacrum  i określa to, co należy do 
bogów, a w konsekwencji -  wszystkie sprawy religii, w odróżnieniu od ta hosia, 
czyli spraw świeckich, spraw ludzi w kontekście ich stosunków z bóstwami. Ale 
wydaje się, że Grecy nie dostrzegali tak ostrego podziału na „sprawy religii” 
i „sprawy świeckie” . To ostatnie pojęcie jes t chyba całkiem nieadekwatne do 
greckiego obrazu stosunków ludzi z bogami. M iędzy ta hiera a ta hosia  nie m a 
żadnego przeciwieństwa, jak  czasem sugerują polskie tłumaczenia. H iera  jednak 
to przede wszystkim wszelkie obrzędy, a samo pojęcie zawiera, podobnie jak  
łacińskie sacrum, pewien element grozy, niebezpieczeństwa, jakie pociąga za 
sobą każdy kontakt ze światem bogów. H osia  z kolei to czynności, zachowania 
i przepisy dotyczące czystości rytualnej i należytej postawy wobec bogów13.

W  jakim ś jednak punkcie sprawy hiera  i hosia  zbiegają się i to w taki spo
sób, że rzymskie, a i Eliadowskie, pojęcie sacrum  okazuje się nieadekwatne do 
realiów greckich. Postępując w ślady Eutyfrona, musielibyśmy powiedzieć, że 
Grecy m ają szczególną therapeia theon, którą wyrażają hosiotes i eusebeia -  
właściwe, umiejętne i odpowiednie zwracanie się do bóstw (modlitwy) i równie 
odpowiednie składanie ofiar. Ale Eutyfron, godząc się, że therapia theon jest 
szczególnym rodzajem episteme, wcale nie wywodzi jej z jakichkolw iek wierzeń 
i nie szuka uzasadnienia tego, co jes t właściwe, a co nie, w  jakichś mitach. 
Anaksimenes sam tłumaczy, co rozumie przez hosios -  składanie ofiary zgodnie 
z ta patria. I mówi też, czym w tym  wypadku są ta p a tr ia : thysiai należy czynić 
(poie<sqai t|j qus...aj) tak, jak  ustanowili założyciele polis. Podobnie rozumie 
się na ogół pojęcie eusebeia  (pobożność), a Sokrates broniąc się przed oskar
żeniem o asebeia  (bezbożność) powiada, że przecież zawsze brał udział 
w składaniu ofiar i w świętach Aten, nic zaś nie mówi o tym, w co wierzy, 
pomijając milczeniem zarzut, że wymyślał sobie własnych bogów. Słuszny więc 
wydaje się wniosek, że tak therapeia theon, jak  hosiotes czy eusebeia  ogranicza
ją  się do sfery kultu, praktyk religijnych, a koncepcja confessio jes t Grekom 
raczej obca14.

12 Aisch. I 23, Aristoteles Athenaion Politeia 43.
13 Por. J. Ru d h a r d t ,  Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du 

culte dans la Grece classique. Etude préliminaire pour aider a la compréhension de la piété 
athénienne au IVme siecle, Geneve 1958, s. 30-37 oraz R. Pa r ke r ,  Miasma. Pollution and 
Purification in Early Greek Religion, Oxford 1990, s. 323, 330 i 338.

14 W. L e n g a u e r ,  Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s. 34.
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Pytanie wobec tego, jak  rozumieć „doświadczenie” religijne. M ożna też za
kwestionować Durkheimowskie spojrzenie na religię, tw ierdząc, wbrew Jane 
Harrison, że nie występuje w praktykach Greków „system powiązanych ze sobą 
wierzeń i praktyk” . Przywołane już dwa klasyczne dzieła traktujące o całości 
religii Greków w yrażają w tym  względzie dwa różne stanowiska. Nie jest 
przypadkiem, że opus N ilssona m a w tytule tylko słowo „Religion”, podczas gdy 
poprzednik tej wielkiej syntezy we wcześniejszym  wydaniu tej samej serii 
niemieckiej (Handbuch der Altertumswissenschaft) zawierał także „Mytholo
g ie”15 . D la N ilssona religia Greków to właśnie obrzędy, święta, rytuały, których 
wcale nie wiąże z mitami, rozumując chyba podobnie do Anaksim enesa (jedy
nym wyjątkiem są m isteria w Eleusis). Nieco inaczej W ilamowitz: zaczyna 
on od analizy pojęcia p istis , uważając, że może ono, choć poświadczone 
w znaczeniu „wiara” dopiero w tekstach chrześcijańskich, odnosić się także do 
wierzeń greckich16 i dość konsekwentnie uwzględnia tak praktyki, jak  i zw iąza
ne z nimi legomena .

Oba dzieła m ają jednak coś z sobą wspólnego. Obaj wielcy uczeni piszą 
mianowicie o religii (czy wierzeniach) Greków, co zakłada, że w idzą wspólnotę 
religijną wszystkich Hellenów. Gdybyśmy odwołali się w tym  miejscu do de
finicji Durkheima, musielibyśmy stwierdzić, że „wierzenia i praktyki” Greków 
łączą ich wszystkich „w jedną wspólnotę zwaną kościołem ”. Pozornie uważa 
tak, być może, Herodot. W  słynnym miejscu jego dzieła (VIII 144) Ateńczycy, 
odpowiadając na obawy Spartan co do rzekomych planów odrębnego pokoju 
Aten z Kserksesem, podkreślają wspólnotę pochodzenia, języka i właśnie 
świętości wszystkich Hellenów (hidrymata koina kai thysiai). Nie jest całkiem 
jasne, co H erodot m a tu  na myśli -  czy sanktuaria panhelleńskie (Delfy, Olim
pia), czy jakąś wspólnotę praktyk w różnych poleis. Ale w pierwszym wypadku 
trudno mówić o wspólnocie w takim  sensie, w jakim  pisał Durkheim: wspólne 
praktyki odbywały się w cyklu kilkuletnim (dotyczy to wszystkich panhelleń- 
skich agonów czy panegyreis), a wierzenia ich dotyczące (mit etiologiczny 
agonu olimpijskiego czy opowieści związane z Delfami) były bardzo zróżnico
wane. Prawdą jest natomiast, że Herodot m a pełną świadomość odrębności 
helleńskich praktyk od kultów innych ludów, szczególnie obrzędów ofiarnych, 
zw łaszcza kiedy przeciwstaw ia je  praktykom innych ludów (Egipcjan czy 
Scytów17). Jednak przy znanej choćby z Pauzaniasza różnorodności opowieści 
o bogach i liczbie lokalnych wariantów tego samego pozornie mitu, nietrudno 
dojść do wniosku, że, wbrew tytułowi dzieła W ilamowitza, pojęcie „wierzenia 
H ellenów” może być przedmiotem dyskusji.

15 O. Gr uppe ,  Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, München 1906.
16 U. von  W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f ,  op. cit., Bd. I, s. 12.
17 Por. II 40-41 i IV 60-63. Por. też W. B u r k e r t, Herodot als Historiker fremder Religio

nen, [w:] Hérodote et les peuples non grecs. Entretiens sur l ’Antiquité Classique, t. XXXV, 
Vandoeuvres-Geneve 1988, s. 1-32.
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Ale jeżeli zgodzimy się, że istotą greckiej therapeia theon, eusebeia  i hosio
tes są dromena, a nie legomena, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Oba 
przywoływane m iejsca (Platon i Anaksimenes z Lampsakos) odnoszą się 
przecież wyłącznie do praktyk polis. Jeśli szukać u Greków „wspólnoty w y
znawców”, to jes t nią niewątpliwie polis18.

Ale polis to zjawisko historyczne, mające swój początek w czasie, wobec 
tego także ukształtowanie się „religii po lis” (w znaczeniu przynajmniej świąt 
i obrzędów organizowanych przez instytucje polis) może być, siłą rzeczy, 
datowane dopiero na okres, kiedy istnieje już ta  forma wspólnoty politycznej. 
Nie tylko badacze współcześni są tego zdania (wskazując na VIII w. p.n.e. jako 
epokę jeśli nie powstania, to kształtowania się polis), ale i starożytni mieli 
świadomość historyczności obu zjawisk -  powstania polis jako formy państwo
wości i ukształtowania się w określonym momencie wierzeń i praktyk religij
nych. Rzecz je s t jednak wielce złożona.

Zapewne każda polis  grecka m iała swój m it założycielski, chociaż z pew no
ścią wiele z nich to opowieści należące do mniej lub bardziej uczonej literatury, 
powstałe już w epoce mitografii i m itologii (w greckim znaczeniu mythologeo 
i mythographeo19), albo naw et w okresie drugiej sofistyki. Ale ateński mit 
Tezeusza -  założyciela polis Ateńczyków pochodzi co najmniej z VI w. p.n.e., 
podobnie przynajmniej na tę epokę (okres archaiczny) należy datować spartań
ską tradycję o Likurgu, twórcy polis Lacedemończyków, chociaż oczywiście 
o początkach Lacedemonu (ale właśnie jeszcze nie polis) m ówiły inne mity,
0 których pewne pojęcie daje Pauzaniasz20. Naturalnie, sami Grecy szukali 
początków swych państw w dość odległej przeszłości, tym  niemniej była to dla 
nich przeszłość historyczna, dobrze określona w czasie. Z kolei tak mythos, jak
1 logos Protagorasa w yrażają przecież przekonanie, że była kiedyś epoka, gdy 
ludzie nie tworzyli żadnej wspólnoty i organizacji społecznej21. W  kontekście 
zaś w ierzeń i kultu szczególne znaczenie m a cytowane wyżej miejsce z Herodo- 
ta. Skoro dopiero Hom er i Hezjod są twórcami greckich wyobrażeń religijnych 
(oâtoi ds e„si o/ poi»santej qeogon...hn ”E llh s i ka“ to<si qeo<si t|j 
™pwnum...aj dOntej ka“ tim£j te ka“ tscnaj dielOntej ka“ ełdea aütîn 
shm»nantej), to jakie były w ierzenia Ateńczyków w czasach Tezeusza? 
Zdaniem Herodota Hom er i Hezjod żyli około 400 lat przed jego czasami, 
a Tezeusz poprzedzał przecież o pokolenie wojnę trojańską! N a ten tem at 
historyk nie mówi, niestety, ani słowa i nie wiemy zupełnie, jak  wyobrażał on 
sobie Ateny Tezeusza i ówczesną therapeia theon. Zresztą obraz, jaki ludzie

18 Por. Ch. S o r v i n o u - I n w o o d ,  What is Polis Religion?, [w:] The Greek City. From 
Homer to Alexander, ed. O. Murray and S. Price, Oxford 1991, s. 295-322.

19 Por. M. D e t i e n n e ,  L ’invention de la mythologie, Paris 1981, passim.
20 P a u z a n i a s z III 1.
21 P l a t o n ,  Protagoras, 320c-328d.
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jego epoki mogli wynieść z dzieł obu poetów, też był dziwnie niekonsekwentny 
i pod pewnym względem sprzeczny ze słowami Herodota.

Przede wszystkim Grek wieku V dowiadywał się z Homera, że bohaterowie 
wojny trojańskiej czcili takich samych bogów, jak  i on sam. Podobnie było już 
w czasach Tezeusza, zdanie Herodota musiało więc wydawać się jego współcze
snym dziwaczne, w najlepszym razie m ożna było je  rozumieć w taki sposób, że 
dwaj w ielcy poeci, znający prawdę o przeszłości i o bogach (bo działający 
z woli i pod wpływem Muz), ukazali bogów takimi, jacy oni są (jak wiadomo, 
nie zgodziłby się z tym  Platon) i przekazali pewne o nich opowieści. Inna 
sprawa, czy rzeczywiście Ateńczyk V w. wierzył w  prawdziwość mitów, czyli 
tych i innych logoi2 2 .

Ale gdy idzie o pytanie, kiedy, dlaczego i w jaki sposób ludzie zaczęli od
dawać cześć bogom, Ateńczyk (a i każdy Grek) epoki Herodota m ógł tak 
w epice, jak  i w innych znanych i popularnych wówczas logoi znaleźć rozmaite, 
i to na pierwszy rzut oka -  sprzeczne, odpowiedzi.

Oczywiście m it o pięciu pokoleniach nie jes t w zamierzeniu historią ludzko
ści, a jego funkcje są zupełnie inne niż przekazanie prostego obrazu upadku 
człowieka23, ale m ożna odczytywać słowa poety i w  ten sposób, co, jak  się 
zdaje, było w starożytności dość częste. Z punktu w idzenia wyobrażeń religij
nych uderza przede wszystkim szczególny charakter złotego pokolenia. Ludzie 
ówcześni (nawiasem m ówiąc nie wiadomo przez kogo i dlaczego stworzeni, 
poeta mówi o tym  bardzo niejasno -  athanatoi poiesan  w. 110), niezupełnie 
należeli do kategorii śmiertelników, skoro stali się daimones hagnoi epichtho- 
nioi (w. 11). Kiedy żyli, panował Kronos, sami byli podobni do bogów, m ożna 
więc sądzić, że nie było wówczas właściwego dla zwykłych śmiertelników kultu 
związanego z bóstwami olimpijskimi. Jednak pokolenie srebrne należy już  do 
czasów bogów olimpijskich (w. 127-128) i właśnie zaniedbania w tej dziedzinie 
stały się przyczyną jego zagłady (w. 135-136). Składanie ofiar bogom stało się 
norm ą i obowiązkiem (themis) dopiero wtedy. Pokolenie złote żyło chyba razem 
z bogami, a w każdym razie w całkowitej z nimi harmonii.

O wspólnym życiu ludzi razem z bogami i o ostatecznym rozdzieleniu się 
obu światów mówi Hezjod w innym miejscu. Jest to słynna historia krisis na 
górze Mekone (Theogonia, w. 535-557) związana z podstępem Prometeusza. 
Dokonany przez niego podział m ięsa zwierzęcego jes t powszechnie uważany za

22 Por. P. Veyne ,  Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Essai sur l ’imagination consti
tuante, Paris 1983, passim.

23 Por. J-P. Ve r n a n t ,  Le mythe hésiodique des races : essai d ’analyse structurale. Revue 
de l ’histoire des religions, 1960, s. 21-54 (= idem,  Mythe et pensée chez les Grecs, Paris 1965, 
s. 19-47) oraz J. R u d h a r d t ,  Le mythe hésiodique des races et celui de Prométhée. Recherche 
des structures et de signification, ^evue européenne des sciences sociales”, t. XIX (= J. R u d 
hardt ,  Du mythe, de la religion grecque et de la compréhension d ’autrui), 1981, s. 245-281.
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model greckiej ofiary krwawej. Istotnie, tak właśnie na ogół postępowano przy 
thysia dla bóstw olimpijskich, choć czasem również i w  wypadku ofiar w kulcie 
herosów, a z kolei znane są liczne przypadki ofiary olimpijskiej odbiegające od 
tego wzoru24. Ale u Hezjoda nie m a mowy o ofierze, nie pojawia się ani razu 
term in thysia, a samo opowiadanie wcale nie sugeruje czynności obrzędowych, 
chodzi w nim tylko o uzasadnienie jedzenia m ięsa przez ludzi25. Zwrócił uwagę 
na tę okoliczność w znakomitym i nieco zapomnianym studium Jean Rudhardt26, 
przypominając, że pierw szą ofiarę złożyli po potopie Deukalion i Pyrra. Płyną 
stąd bardzo ważne konsekwencje. Rudhardt podkreślał przede wszystkim, że od 
uratowanej z potopu pary pochodzą wszyscy Hellenowie, fakt złożenia przez 
tych prarodziców ofiary od razu określa więc grecką odrębność, inne ludy m ogą 
czcić bogów zupełnie inaczej. W zór ofiary greckiej wyznacza to właśnie 
wydarzenie, a nie postępowanie Prom eteusza na Mekone. Jego czyn nie miał 
wcale na celu uczczenia bogów i ustanowienia therapeia theon, wręcz przeciw
nie, był przeciw nim skierowany, a wynikał z troski o zapewnienie ludziom 
pożywienia. Ale należałoby postawić pytanie, jak  układały się przed potopem 
stosunki ludzi z bogami. Czyżby nie było wtedy żadnej formy kultu? Nie 
składano ofiar? Czy potop był formą zagłady ludzi srebrnego pokolenia? Późni 
mitografowie łączyli opowieść o potopie z podstępem Prometeusza, czyniąc 
z Deukaliona jego syna27, ale przypomnijmy, że Prometeusz na górze Mekone 
wcale nie składał bogom ofiary, a zdarzenie to miało miejsce w czasach, gdy 
dopiero ludzie oddzielali się od bogów. W ynikałoby więc z tego, że przed 
Deukalionem nie było thysia , ale czy bogowie, nawet żyjąc z ludźmi, nie 
wymagali od nich niczego?

W  kwestii genezy ofiary widoczne są zresztą i inne jeszcze odpowiedzi na 
pytanie o jej ustanowienie. Przede wszystkim zw raca uwagę bardzo wyraźne 
przekonanie, że thysia, czyli złożenie w ofierze zwierzęcia, nie jes t ani jedyną 
możliwą, ani pierw otną formą kultu nawet już ludzi społecznie zorganizowa
nych, żyjących chyba po potopie i z pew nością po oddzieleniu się od bogów na 
Mekone. Zarazem m ożna w tego rodzaju wypowiedziach dostrzec przekonanie, 
że nawet w okresie pełnej szczęśliwości, w epoce jakościowo innej niż czasy 
współczesne ich autorom, ludzie składali ofiary bogom, chociaż nie była to 
thysia. Takie poglądy zbierał Teofrast, a za nim  powtórzył Porfiriusz, udowad
niając, że pobożność obchodziła się niegdyś bez ofiar krwawych, a ludzie 
w jakichś dawnych czasach czcili bogów składając im wyłącznie płody rolne

24 Por. Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum. I, Los Angeles 2004, s. 62.
25 Por. J.-P. Ve r n an t ,  Sacrifice et mise à mort dans la thysia grecque, [w:] Le sacrifice 

dans l ’antiquité. Entretiens sur l ’Antiquité Classique, t. XXVII, Vandoeuvres-Geneve 1981, s. 1-39.
26 Les mythes grecs relatifs à l ’instauration du sacrifice: les rôles correlatifs de Prométhée et 

de son fils Deucalion, [w:] Le sacrifice dans l ’antiquité..., s. 209-226.
27 P s e u  do-A p o l l o d o r o s  I 7,2.
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w ofierze. Cytuje on Empedoklesa28, który za pierwotną fazę świata uważał 
okres rządów Afrodyty. W edług Em pedoklesa świat podlega na przemian 
działaniom Philia  i Neikos. Rządy Kypris, jeszcze przed Kronosem, odpowiada
ły fazie Philia. N ie było wtedy ofiar krwawych, bo nie znano m ordu i żadnego 
zabijania istot żywych. Z kolei inna historia, znana Porfiriuszowi z Asklepiade- 
sa29, dotyczy czasów Pygmaliona na Cyprze. Ludzie ze względu na jakieś 
szczególne okoliczności poczęli składać bogom ofiary ze zwierząt, ale nie jedli 
m ięsa ofiarnego. Zwierzę w całości spalano na ołtarzu. Zdarzyło się jednak, że 
przypadkowo kapłan spróbował ofiarnego mięsa, a chociaż został natychm iast 
ukarany, to tak samo postąpił jego następca i w ten sposób powstał obyczaj 
uczty ofiarnej.

Najobszerniejszy i najbogatszy w szczegóły jes t m it ateński przytoczony 
przez Porfiriusza w całości za Teofrastem30. Jest to znane i bardzo ważne 
legomenon  wyjaśniające dziwne, już w V w .  uważane za nieco śmieszne, 
dziwaczne i archaiczne dromena  w czasie święta Dipolieia31 na cześć Dzeusa. 
Postępowano wówczas dokładnie tak, jak  przebiegać m iała w odległej przeszło
ści historia Sopatrosa (przybysza mieszkającego w Attyce i uprawiającego tam  
własną rolę). Uniesiony gniewem zabił on toporem  wołu, który zjadł, a częścio
wo podeptał płody rolne ofiarowane przez Sopatrosa na ołtarzu. Ochłonąwszy 
z gniewu po tej zbrodni, udał się na Kretę na dobrowolne wygnanie, lecz 
Ateńczyków spotkała klęska nieurodzaju. Zapytawszy Pytię, A teńczycy dowie
dzieli się, „że wygnaniec z Krety uśmierzy te klęski, a gdy ukarzą mordercę 
i wskrzeszą zabitego na tej samej uroczystości ofiarnej, na której właśnie zginął, 
lepiej będzie, jeśli zakosztują jego m ięsa”32. Odprawiany w czasie święta obrzęd 
polegał na złożeniu w ofierze wołu zabitego rytualnie z użyciem topora i noża, 
następnie „w skrzeszenie” przez ustawienie zwierzęcia w postaci wypchanej 
skóry tak, aby wydawał się żywy i gotów do orki, a następnie sąd nad „m order
cą”, którym okazywał się ostatecznie nóż ofiarny, uroczyście skazany i wrzuco
ny do m orza33.

W szystkie przytoczone tu  opowieści, niezależnie od bogactwa i złożoności 
ich symboliki, m ają jedną cechę wspólną, może szczególnie uderzającą w w y
padku historii Sopatrosa. Inna niż thysia ofiara m a miejsce w epoce przed 
powstaniem polis, pierw sza ofiara krwawa w prow adza jakościow ą zmianę, od

28 De abstinentia 2, 21 (= H. D i e l s, W. Kranz ,  Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 
1974) 31 B 128.

29 4,15 (= FGrH 752 F1).
30 II 29-30 (= T h e ophr ,  De pietate Frg.18. Przekład polski: T e o f r a s t ,  Pisma wybrane, 

t. I, przekł. D. Gromska i J. Schnayder, Warszawa 1963, s. 276-278).
31 Por. L. De u b  ner,  Attische Feste, Berlin 1956, s. 156-174.
32 Przekład polski op. cit., s. 277.
33 Interpretację obrzędu daje J.-L. Dur a nd ,  Sacrifice et labour en Grece ancienne. Essai 

d ’anthropologie religieuse, Paris-Rome 1986.
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tego momentu dzieje się coś innego niż dotąd. W  przypadku Sopatrosa jest 
to o tyle jeszcze bardziej znaczące, że nie był on Ateńczykiem, żył w  Atenach 
(Attyce? przed Tezeuszem?) w czasach, kiedy także cudzoziemcy mogli 
posiadać i uprawiać attycką rolę, nie było ateńskiej polis z jej ekskluzywizmem. 
Ofiara złożona później, w następstwie jego czynu, ustanowiona zgodnie z za
leceniem Pytii i przebiegająca zgodnie z modelem prometejskim wprowadza 
now ą jakość -  konstytuuje wspólnotę Ateńczyków (wolnych jednocześnie od 
winy za pierwsze zabicie zwierzęcia, którego dokonał ktoś obcy).

Opowieść o Cypryjczykach z czasów Pygmaliona i historia Sopatrosa za
wierają także inny element znaczący: uzasadnienie uczty ofiarnej i ludzkiego 
zwyczaju jedzenia mięsa. Są więc w zgodzie z historią Prometeusza, który 
wprowadził taki właśnie podział -  m ięso (pożywienie) dla ludzi, dym z ołtarzy 
dla bogów. Ale mamy i inne jeszcze ślady koncepcji pierwszej ofiary, w której 
postępowano zresztą inaczej, niż sugerowałby to czyn Prometeusza. Przede 
wszystkim pojawia się Hermes, jako ten, który pierwszy składa ofiarę. Nie jes t 
wprawdzie jasne, czy m ożna w jego działaniu widzieć thysia. Jasne jest tylko 
tyle, że zabicie zw ierzęcia łączy się z uczczeniem bogów.

Hermes mianowicie zabił dwie krowy ze stada uprowadzonego Apollonowi 
i upiekł mięso, po czym „dwanaście części należnych wydzielił i każdej przydał 
świetności”34. Inaczej niż na górze Mekone, bogom wydziela się tu  części 
upieczonego mięsiwa, na które zresztą sam Hermes miał też ochotę. Zapewne 
nie tknął go właśnie dlatego, że pieczone mięso to pokarm śmiertelnych, a nie 
bogów, ale jednak porcje m ięsa są dla nich wydzielone (niejadalne dla ludzi?), 
nie pali się kości udowych, chociaż może dlatego, że czynności tych dokonuje 
sam bóg, w ięc nie spełnia on właściwej ofiary, która bogom należy się tylko ze 
strony ludzi.

Dla zrozum ienia tej sceny podstawowe znaczenie m a problem czasu m i
tycznego, w  którym miał miejsce czyn Hermesa. Jego historia nie dzieje się 
przecież w prawdziwym prim ordial time, czyli w czasie stawania się. Bogowie 
olimpijscy już są i w ładają światem (świadczy o tym  właśnie odłożenie dla nich, 
nawiasem m ówiąc z wliczeniem samego Hermesa, porcji upieczonego mięsa). 
On sam należy do najm łodszych bogów, jeśli nie jes t najmłodszym. U Hezjoda 
pojawia się tylko w katalogu miłostek D zeusa (w. 938), tuż przed Dionizosem, 
zrodzonym już w czasach historii ludzi (był on przecież po matce wnukiem 
Kadmosa). Ale wobec tego jego czyn przypada na czasy, w  których ludzie 
spełniali już obrzęd thysia, a bogom należały się tylko kości udowe spalane na 
ołtarzach.

Homerycki Hymn do H erm esa  nie jes t pewnie wiele młodszy od Odysei, 
w  której również spotykamy przypadek nieco podobny do zadziwiającej niby-

34 IV. Hymn do Hermesa, w. 128-129. Przekład polski: YMNOI OMEPIKOI, czyli Hymny 
Homeryckie, oprac. W. Appel, Toruń 2001, s. 131.
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-ofiary Hermesa. Tu dziwny obrzęd spełnia Eumajos przyjmując Odysa (XIV 
414-453). Chcąc go ugościć godnie, każe przyprowadzić pięcioletniego wieprza 
(zwróćmy uwagę, że w iek tego przeznaczonego na wieczerzę zwierzęcia, 
szczególnie jakoby smakowitego, budzi pewne zdziwienie kom entatorów 35), 
którego zamierza „poświęcić” przybyszowi (łna xe...nJ /ereùsw). Użyty tu 
czasownik hiereuo  ma, według słownika Liddella i Scotta, podstawowe znacze
nie „złożyć w ofierze” (sacrifice), a na podstawie m. in. właśnie tego m iejsca 
m ożna go rozumieć slaughter fo r  a feast. W  dwóch innych m iejscach Odysei 
m ożna go rozumieć niemal jak  określenie zwykłej czynności uboju zwierzęcia 
przeznaczonego na ucztę (II 56 i XXIV 215). W niosek z jego poświadczeń 
u Hom era jest chyba taki, że ubój zwierzęcia zawsze m a charakter rytualny, jeśli 
nie wręcz sakralny i stąd sam czasownik należy rozumieć tak sacrifier, jak  
i abbattre pour manger, ale w wypadku Eum ajosa bardziej właściwe wydaje się 
tłumaczenie immola (en sacrifice) en l ’honneur de l ’hôte3 6 . Eumajos bowiem 
dokonuje wyraźnie nie tylko uboju zwierzęcia na wieczerzę, lecz także aktu 
ofiarnego: „Pasterz świń, zacna dusza, nie zapomniał o bogach nieśmiertelnych, 
ale, zaczynając ofiarę, w łosy z głowy srebrnokływego wieprza wrzucił do ognia 
(CparcÖmenoj kefalÄj tr...caj ™n tur" b£llen ) i m odlił się do wszystkich 
bogów, by mądry Odys wrócił do tego tu  domu. Po czym wzniósłszy prawicę 
uderzył dębowym polanem, które zostawił nie porąbane, a z w ieprza dusza
uciekła”3 7 .

Ten typowy obraz aktu ofiarnego staje się o tyle dziwny, że nie m a dalej 
m owy o podziale zw ierzęcia i spaleniu na ołtarzu kości udowych. Ale bogowie 
otrzym ują należną im (?) część: „pasterz świń ze wszystkich członków odciął 
kawały mięsa, okrył je  tłuszczem i wrzucił w ogień, obsypawszy po wierzchu 
mąką. Resztę pokrajali i włożyli na rożny, i piekli ostrożnie [...] wstał pasterz 
świń i zaczął dzielić. W iedział, co się komu należy, i wydzielił siedem części. 
Równe złożył wśród modłów nimfom i Hermesowi, synowi M ai”3 8 .

M iędzy ludzi i bogów zostaje tu podzielone mięso. Nie wiemy, dla kogo 
przeznaczone są „kawały m ięsa” wykrojone ze „wszystkich członków” i naj
wyraźniej spalone w ogniu, nad którym na rożnach piecze się reszta m ięsiwa 
przeznaczonego dla biesiadników. Ale i z tej pieczeni wydziela się siedem 
części złożonych dla n im f i Hermesa. Poeta nie mówi, co z nimi się dzieje, 
ważne, że otrzym ują oni mięso upieczone. Być może jes t to swoisty akt theokse- 
nia, kiedy to bóstwa zaproszone są na ucztę i otrzymują to samo pożywienie co 
ludzie.

35 Por. A. He u b e c k ,  A. H o e k s t r a ,  A Commentary on Homer’s Odyssey, vol. II, Books 
IX-XVI, Oxford 1990, s. 223.

36 J. C a s a b  ona,  Recherches sur le vocabulaire des sacrifices en grec, des origines à la fin 
de l ’époque classique, Paris 1964, s. 24.

37 Przekład J. Parandowskiego, Homer ,  Odyseja, Warszawa 1998, s. 177.
38 Ibidem.
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W  tej dziwnej ofierze Eum ajosa widać koncepcję podstawową tak dla czynu 
Prometeusza, jak  i dla wszystkich przytoczonych historii o pierwszej ofierze 
krwawej: ludzie nie m ogą jeść m ięsa z zabitego zwierzęcia, jeśli nie jes t ono 
poświęcone bogom. N aw et więcej: wolno im je  jeść tylko wtedy, jeśli w tej 
biesiadzie bogowie także biorą udział. Taka interpretacja jes t podstawą teorii 
genezy ofiary sformułowanej przez Karla Meuli i rozwiniętej przez W altera 
Burkerta. Chodzi w niej o to, a jes t to ujęcie nieco inne niż Vernanta, że ofiara 
krw awa m a przede wszystkim charakter uboju rytualnego. Zabicie zwierzęcia 
miałoby się wiązać, od najdawniejszych czasów i pierwotnych wierzeń m yśli
wych paleolitycznych, ze szczególnym uczuciem winy wywołanym zabójstwem. 
Może być ono usprawiedliwione tylko wtedy, jeśli pewne części zabitego 
zwierzęcia zostaną uznane za święte, oddane bóstwom czy jakiejkolw iek sile 
wyższej, a to w celu zapewnienia niejako nieśmiertelności gatunku. Bogowie 
akceptują zabicie i m ają jednocześnie zadbać o nieustającą obfitość zwierzyny39.

Trzeba jednak pamiętać, że czyn Prom eteusza m a nieco inny charakter 
i w związku z tym  składana według tego wzoru thysia m a również inne znacznie 
symboliczne. Krisis na górze Mekone to ostateczne i nieodwracalne rozdzielenie 
się ludzi od bogów, a zarazem ustalenie na zawsze, co należy się Olimpijczy
kom, a co istotom śmiertelnym. W  konsekwencji -  ustalenie nowego porządku 
świata, w  którym bogowie i ludzie nie tylko żyją oddzielnie, lecz także, a może 
przede wszystkim -  w inny sposób.

Podstęp Prom eteusza miał przecież dalsze jeszcze konsekwencje, ostateczną 
było stworzenie Pandory. Jest to poniekąd naturalna konsekwencja krisis na 
górze Mekone. Po oddzieleniu się ludzi od bogów, śmiertelnicy zaczęli jeść 
mięso, nauczyli się posługiwania wykradzionym przez Prom eteusza ogniem oraz 
rozpoczęli życie społeczne. Takie jes t bowiem znaczenie pojawienia się kobiety. 
Przy całym mizoginizmie Hezjoda jes t dla niego oczywiste, że kobieta jest 
niezbędnym warunkiem istnienia oikos, a przecież gospodarstwo rodzinne jest 
podstaw ą polis. W  tym  więc sensie jes t polis, jak  i całe życie społeczne ludzi, 
dla Greków zjawiskiem historycznym, sposobem życia, który pojawił się 
w określonym momencie, a nie był od początku implikowany przez sam fakt 
egzystencji człowieka. Jest to nie tylko myśl Protagorasa, lecz immanentna 
cecha wszystkich mitów początku i wszystkich opowieści o genezie ofiary 
krwawej. Thysia wiąże się z nowymi warunkami życia człowieka, z organizacją 
społeczną, z polis. Homerowi Cyklopowie, żyjący oddzielnie, nie znają agory 
(czyli zgromadzenia członków wspólnoty polis), nie znają themistes (czyli 
norm regulujących życie społeczne), nie dbają o oddawanie czci bogom 40, choć

39 Por. W. B u r k e r t, Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual 
and Myth, Berkeley-Los Angeles-London 1983, passim. O dwóch teoriach ofiary ważnych 
w dzisiejszej nauce por. uwagi J. N. B r e m m e r  a, Götter, Mythen und Heiligtümer im antiken 
Griechenland, Berlin 1998, s. 50-57.

40 Od. IX 106-112 i 273-276.
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zarazem dlatego nie m uszą uprawiać roli i m ogą żyć bez żadnych więzi spo
łecznych, że „zdają się tylko na bogów nieśmiertelnych” (qeo<si pepoiqOtej 
£qan£toisin)4 1 . M ają więc z bogami zupełnie inne stosunki niż ludzie. 
I nie składają ofiar krwawych, które w świecie ludzi zawsze m ają charakter 
społeczny.

Czyn Prometeusza na górze Mekone m a chyba właśnie i takie znaczenie, 
może naw et jes t ono podstawowe: ludzie od tej pory razem, w grupie, jako 
społeczność, zabijają zwierzę, którego mięso staje się ich pożywieniem, a m uszą 
przy tym  spalić na ołtarzu kości dla bogów, ponieważ w ten sposób utrzym ują 
z nimi łączność. Ofiara jes t przede wszystkim formą komunikacji ze światem 
bogów. Dobrze to rozumiał Arystofanes (i jego publiczność) przedstawiając 
w Ptakach  stan, w  którym taka komunikacja została przerwana.

M ożna w tym  świetle próbować zinterpretować dziwną ofiarę Eumajosa, 
podobną nieco do niby-ofiary Hermesa: w obu przypadkach jes t to akt jednost
kowy, nie biorą w nim udziału członkowie jakiejkolw iek wspólnoty, Hermes 
wydziela mięsiwo upieczonych krów bez żadnej intencji i nie czyni tego dla 
podtrzym ania więzów grupy społecznej z bogami. Eumajos działa wyłącznie 
sam. Thysia zaś, jak  to najdobitniej wyraził przywoływany wcześniej Anaksi- 
menes, to akt w imieniu i w interesie całej polis. Jest on zarazem zawsze okazją 
dla zaprezentowania społeczności i jej sposobu życia. Tym należy tłumaczyć 
fakt, że w ofierze Olimpijczykom składa się zawsze zwierzę hodowlane, ludzie 
jedzą to, co sami wyprodukowali, a dzieląc się tym  z bogami potwierdzają 
i swoją odrębność, i swoją z nimi łączność. Ofiary ze zwierząt dzikich są 
niejadalne (jak ofiara z dzika w Iliadzie42 czy całopalne ofiary z żywych zresztą 
zwierzątek wrzucanych bezpośrednio do ognia w kulcie Artemis Laphria na 
święcie Laphria w  Patraj43).

Taki stan rzeczy trw a chyba znowu dopiero od czasu wydarzenia na górze 
Mekone, m it o Tantalu i Pelopsie może być wskazówką, że niegdyś bogowie 
ucztowali razem z ludźmi i jedli pieczyste. Z kolei, być może, u ludów żyjących 
inaczej, nieznających polis czy w ogóle życia cywilizowanego, bogowie goszczą 
na ucztach jedząc to, co oni. Tak m ożna rozumieć wzmiankę o ucztowaniu 
Posejdona u Etiopów 4 4 .

Thysia, która symbolizuje związek społeczności ludzkiej z bogami, symbo
lizuje także, a może przede wszystkim, jedność tej właśnie społeczności w spól
nie czczącej Olimpijczyków i wyrażającej tę cześć w uroczystym akcie, 
w którym wszyscy członkowie wspólnoty powinni brać udział. Dlatego każda 
polis m a swój kalendarz liturgiczny z określeniem dni, w których składa się

41 IX 107.
42 XIX 250-268.
43 P a u z a n i a s z  VII 18, 11-13.
44 Od. I 25-26.
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bóstwom ofiary. W  zasadzie każdorazowo jest to uroczysty m om ent zgromadze
nia wszystkich obywateli, chociaż nie każdy obrzęd ofiarny staje się świętem 
(heorte), kiedy to tow arzyszą m u inne działania -  przede wszystkim rozmaite 
agony, a także szczególnie uroczysta procesja. Każde jednak święto zawiera 
obrzęd ofiarny. Bez thysia nie m a therapeia theon.

Święta polis m ają zawsze jakieś aition, ustanowione zostały według takiej 
opowieści etiologicznej w odległych czasach, zawsze jednak wtedy, gdy istniała 
już  polis. Ateńskie Panathenaia łączono z Erichthoniosem45, a według Pauzania- 
sza46 nazywały się wpierw Athenaia i zmieniły nazwę po zjednoczeniu Attyki 
przez Tezeusza.

M ożna więc bronić poglądu, że z punktu w idzenia charakteru „praktyk łą
czących wyznawców w jedną wspólnotę m oralną” (by wrócić do przytoczonej 
wyżej definicji Durkheima) powinniśm y mówić raczej o religii poszczególnych 
poleis, a nie o religii Greków. A w takim  razie doświadczane w religijnym 
obrzędzie polis sacrum  m a również ograniczony do polis charakter. Zresztą 
zgodne to jest z powszechnie znanym ekskluzywizmem polis: w  świętach 
i wszelkich organizowanych przez polis obrzędach m ogą brać udział tylko 
obywatele czy raczej -  m ieszkańcy polis, jej członkowie (bo także kobiety 
i dzieci oraz, choć jako wyodrębniona grupa, stale osiadli metojkowie). Ksenoi 
m ogą być obecni, ale nie jako uczestnicy obrzędu, lecz jego widzowie. Płyną 
stąd dwa wnioski.

Po pierwsze, obrzęd ofiarny według m odelu Hezjoda, thysia składana 
w imieniu polis, jes t zjawiskiem wcale nie tak bardzo dawnym, podobnie jak  
świątynia jes t zjawiskiem, które pojawiło się wraz z polis. Być może właśnie 
dlatego Hezjod w Theogonii umieścił historię o krisis na M ekone i czynie 
Prometuesza. W  jego czasach ofiara dla bogów, dla których na ołtarzu płoną 
wydzielone części ofiarnego zwierzęcia, połączona z dais (ucztą) ludzi była 
czymś nowym. M ateriał archeologiczny potwierdza, jak  się zdaje, takie przy
puszczenie. Ofiara krwawa, znana w okresie m ykeńskim i zapewne także na 
Krecie minojskiej, m ogła mieć inny charakter, nie łączyła się raczej z podziałem 
zwierzęcia na część dla bogów i część dla ludzi, zapewne m iała miejsce uczta 
ofiarna (sacral meal według angielskiej terminologii archeologów, którzy tak 
interpretują szczątki zwierzęce znajdowane w m inojskich i m ykeńskich m iej
scach kultu), ale bez spalania kości na  ołtarzu. N iejasna i sporna pozostaje 
interpretacja sceny z sarkofagu z Hagia Traiada, ale z pewnością nie m a tam, 
znanego z greckiej ikonografii wazowej, podziału zabitego zwierzęcia47.

45 H a r p o k r a t i o n  s.v.
46 VIII 2,1.
47 Por. B. B e r g q u i s t ,  The Archaeology of sacrifice: Minoan-Mycenaean versus Greek, 

[w:] Early Greek Practice, ed. R. Hagg. N. Marinatos, G. C. Nordquist, Stockholm 1988, s. 21-34; 
R. H ag g, Did the Middle Helladic People Have Any Religion?, Kernos, 10, 1997, s. 13-18.
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Po drugie, „doświadczenie sacrum”, o którym mówi Eliade, jes t szczegól
nego rodzaju. Ludzie bowiem doświadczają przy okazji thysia w  polis przede 
wszystkim poczucia własnej wspólnoty, jedności zbiorowości, do której należą. 
M ają przy tym świadomość, że tylko w ten sposób m ogą utrzymać kontakt 
z bogami. Zgodna z porządkiem olimpijskim i intencjami bogów, którzy 
wyposażyli śmiertelników w aidos i dike, wspólnota polis sama jest świętością. 
Dlatego udział w religijnym życiu polis jes t świadectwem eusebeia jednostki, 
k tóra wprawdzie może szukać kontaktu ze światem bóstw także indywidualnie, 
niezależnie od współobywateli, uczestnicząc w różnych kultach misteryjnych 
poza polis i czasem (jak na Samotrace) daleko od niej, ale tego nie wym agają 
i nie oczekują od niej ani współobywatele, ani bogowie. Z punktu widzenia 
oceny postawy religijnej obywatela polis jes t to bez znaczenia.


