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BOGDAN BURLIGA

ἡμεῖς δ’ οὕτως ἐν τῷ μιαιφόνῳ τρυφῶμεν 
(„my zaś tak wielką rozkosz znajdujemy w rozlewie krwi” – 

Plutarch, De esu carnium, 995C)

KORDOBA, PROWINCJA HISPANIA BAETICA, AD 125

W początkach lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku pewną sensację wzbu
dził dość niezwykły epigram*. Odkryto go na zachowanej podstawie ołtarza 
w Kordobie (w starożytności w prowincji Hispania Baetica). Epigram podpisał 
niejaki Arrian, który zlecił kamieniarzowi wyryć swe stanowisko: „prokonsul”. 
Większość uczonych przychyla się dzisiaj do twierdzenia, iż owym Arrianem 
był nie kto inny jak sam Flawiusz Arrian z Nikomedii (dziś turecki Izmit). 
Z pochodzenia Grek, ale zarazem sławny rzymski obywatel i senator, zdobył 
rozgłos jako wódz, strateg i dowódca legionów; był w dodatku wziętym pisa
rzem, autorem wielu poczytnych dzieł, w tym niezwykle popularnej Wyprawy 
Aleksandra Wielkiego (Anabasis Alexandrou). 

*   Niniejszy artykuł jest skróconą wersją odczytu, jaki przedstawiłem 26 maja 2010 r. 
w Uniwersytecie Gdańskim w ramach międzywydziałowego seminarium „Idea bóstwa 
i boskości”. Określenie Homo Venans nawiązuje oczywiście do znanej pracy profesora 
W. Burkerta (vide przypis 9), i – na ile mi wiadomo – nie było użyte dotychczas przez 
nikogo w literaturze naukowej na temat łowów w starożytnej Grecji. Serdecznie dziękuję 
doktorowi Zbigniewowi I. Brzostowskiemu  za wnikliwą lekturę tego artykułu i cenne 
uwagi.
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Ze wzmianki zamieszczonej w napisanym przez niego pięknym podręczniku 
dla myśliwych pod tytułem O łowiectwie (gr. Κυνηγετικός; łac. Cynegeticus; 
powstał po r. 140 n. e.) dowiadujemy się, że łowy fascynowały go wyjątkowo 
(Cyn. 1. 4: „od młodości zajmowałem się tym samym: łowiectwem, dowodze
niem i zagadnieniami filozoficznymi”)1, podobnie jak i jego przyjaciela, cesarza 
Hadriana (panował w latach 117 – 138 n.e.). Przywoływany tu traktat O łowiec
twie jest właśnie podstawą identyfikacji autora epigramu. Pełniąc służbę za 
swego prokonsulatu w Hispania Baetica, Arrian  oddawał  się  polowaniom 
i w podzięce za udane łowy dedykował bogini Artemidzie2 w Kordobie wspo
mniany, szczęśliwie zachowany napis. Treść epigramu jest następująca:3

„Dla ciebie, Artemis, to Muz dar odwieczny – 
od złota i srebra o niebo cenniejszy, 
od łowów w dodatku zacniejszy po stokroć;
najmniej osobie honory pełniącej 
obdarzać boginię przystoi darem
z tych, co własność cudzą zjadają; 
Arrian, prokonsul”4.

Epigram pozostaje  interesującym zabytkiem z  racji  sugestii,  że zamiast 
drogocennych metali lub części ubitych zwierząt najlepszym trofeum dla bogini 
łowów będzie poezja, dar Muz (por. także Anthologia Graeca, 6. 45; 6. 110 – 116; 

1  „ἀπὸ νέου ἐσπουδακώς, κυνηγέσια καὶ στρατηγίαν καὶ σοφίαν” (wyd. A.G. Roos 
i G. Wirth, Flavius Arrianus II. Scripta minora et fragmenta, Leipzig [Teubner] 19682). 
Przekład pochodzi z przygotowywanej przeze mnie do druku pracy Historyczny i literacki 
komentarz do traktatu Arriana „O łowiectwie”.

2  Vide: R. Syme, The Career of Arrian, „Ηarvard Studies in Classical Philology”, 1982, 
t. 86, s. 190. Podstawowym zbiorem epigramów, w tym napisów dedykacyjnych, jest dziś 
wydanie: P.E. Hansen, Carmina Epigraphica Graeca I – II, Berlin – New York 1983 – 1989. 

3  „ Κρέσσονά σοι χρυσοῖο καὶ | ἀργύρου ἄμβροτα δῶρα, 
Ἄρτεμι, καὶ θήρης πολλὸν ἀρειότ[ερα]
Μουσάων ß[ά]θρων δὲ καρήατι | δῶρα κομί[ζ]ειν
εἰς θεὸν οὐχ ὁσίη δαίστορας | ἀλλοτρίων
Ἀρριανὸς ἀνθύπατος”.

 Tekst za: J.H. Oliver, Arrian in Two Roles, [w:] Studies in Attic Epigraphy, History and 
Topography Presented to E. Vanderpool [Hesperia Suppl. 19], Athens 1982, s. 123; vide 
jednak W. Burkert, Nochmals das Arrian – Epigramm von Cordoba, „Zeitschrift für Papyro
logie und Epigraphik”, 1975, t. 17, s. 167; M. Marcovich, Nochmals Cordoba, wiederum 
Arrian, „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”, 1976, t. 20, s. 41; A.B. Bosworth, Arrian 
in Baetica, „Greek, Roman and Byzantine Studies”, 1976, t. 17, s. 56 – 57.

4  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady ze źródeł antycznych są mojego 
autorstwa.
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6. 321; 6. 325). Nie jest bowiem słuszne – argumentuje dalej wytrawny literat – 
by myśliwi ucztowali i ofiarowali Artemidzie część tego, co i tak stanowi jej 
własność. Zasłużony amerykański uczony Philip Stadter, znawca twórczości 
bityńskiego literata, sugeruje przy tej okazji5, że epigram był zapewne żartem 
albo aluzją do zbytkownych dedykacji, jakie czynił współczesny Arrianowi 
Tuliusz Maksymus, dowódca stacjonującego w dzisiejszym Leon, w północnej 
Hiszpanii, Legio VII Gemina6. Zachował się bowiem epigram tego ostatniego 
(CIL II, nr 2660)7, również dedykowany Artemidzie, w którym jako dowód swej 
waleczności wylicza Tuliusz upolowaną zwierzynę oraz składane w ofierze rogi 
jelenia i kły dzika. Stadter8 uważa, iż pomysł, że upolowane zwierzę nie jest 
własnością myśliwego, bliższy jest filozofii stoika Epikteta (nauczyciela Arriana 
z lat młodości) na temat własności – logika podpowiadała, że dumnym można 
bowiem być tylko z własnych rzeczy, nie z cudzych. Wniosek może być tylko 
jeden – epigram, „intelektualna” własność myśliwego, miał w założeniu dowo
dzić postawy, którą sami Grecy zwali „εὐσέβεια”, a Rzymianie pietas, czyli 
pobożności. 

PRZESZŁOŚĆ, CZYLI DALEKI, ZAMORSKI KRAJ

Zatrzymałem się dłużej nad tym bezcennym zabytkiem z epoki tak bardzo 
zamierzchłej, gdyż stanowi dobry punkt wyjścia w interesującej nas tutaj dys
kusji o religijnym wymiarze polowania w antycznej kulturze greckiej9. Zanim 
jednak spróbujemy przyjrzeć się nieco bliżej tej problematyce oczyma samych 
Greków, kilka słów natury ogólnej, tym bardziej, jak się wydaje się, koniecznych, 
że ten aspekt życia społecznego antycznych Hellenów stał się zupełnie obcy 
mentalności człowieka XXI wieku. 

Nie jest tajemnicą, że w czasach współczesnych instytucja polowania jest już 
zdecydowanie passé10. Alarmujące raporty donoszą nierzadko, iż środowisko 
naturalne zostało już tak zdegradowane i zanieczyszczone, że bezpowrotnym 

5  Arrian of Nicomedia, Chapel Hill – London 1980, s. 52 – 53; należy jednak pamiętać, 
że nie jest to wyjaśnienie akceptowane przez wszystkich badaczy.

6  Vide: E.L. Wheeler, Flavius Arrianus: A Political and Military Biography [diss. Duke 
University], Durham (NC) 1977, s. 44.

7  Także E. Courtney, Musa Lapidaria. A Selection of Latin Verse Inscriptions, Atlanta 
(GA) 1995, s. 136 i n., nr 141 i s. 346 – 348.

8  Ph. Stadter, op.cit., s. 52.
9  W. Burkert, Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and 

Myth, Berkeley – Los Angeles – London 1983.
10  Vide: P. Cartledge, Introduction, [w:] Xenophon, Hiero the Tyrant and Other Treatises, 

przeł. R. Waterfield, London 1997, s. 125.
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wyginięciem zagrożone są całe gatunki zwierząt. Nie dziwi zatem fakt, że kul
tywowanie tradycji łowieckich postrzegane jest nieomal zgodnie (wyjątkiem 
są oczywiście praktykujący myśliwi) jako akt szczególnego i niepotrzebnego 
barbarzyństwa11. Otwarcie mówi się, że pasja myśliwska jest niemodna, a zabi
janie dla rozrywki powinno być zabronione. Warto przy tym dodać, że irytująca 
współczesnych obrońców natury i praw zwierząt praktyka polowania drażni 
również dlatego, że widzi się w nim uparcie pielęgnowany relikt bezpowrotnie 
utraconej przeszłości, czasów, kiedy dominowało diametralnie odmienne rozu
mienie i postrzeganie świata przyrody12. Przypadek wybitnego konserwatywnego 
filozofa oksfordzkiego Rogera Scrutona13, który naraził się na krytykę swoimi 
wspomnieniami o łowiectwie i aprobatą dla tradycyjnych polowań na lisa, jest 
tu znamienny, gdyż uświadamia dzisiejszemu odbiorcy „odległość” czy „obcość” 
tego aspektu interesującej nas tu kultury greckiej. „Odległość” – bo przypomina 
o wielkim znaczeniu, jakie Grecy (i elity społeczności z nimi sąsiadujących, 
później zaś Rzymu14) nadawali łowom15, znaczeniu widocznym zresztą w popu
larności  tej  tematyki w  szeroko  rozumianej  sztuce16;  „obcość” – ponieważ 

11  G. Vogt, Der Tod im Schlachthof und die moderne Jägerei, [w:] Tiertod – Wirklichke
iten und Mythen [Eine Ausstellung des Westfälischen Museumsamtes, Münster, Landschaft
sverband WestfalenLippe, und des NaturkundeMuseums der Stadt Bielefeld], Münster 1996, 
s. 93 – 100. J. Ortega y Gasset w swoim głośnym dziele Meditations on Hunting, Belgrade 
1995, s. 29 dodaje, że nie łowy nie są też postrzegane jako „poważne zajecie” („a serious 
matter”).

12  Średniowiecze upodobanie do łowów i ich rozbudowana symbolika byłyby tu znako
mitym przykładem, vide: J. Cummins, The Hound and the Hawk. The Art of Medieval 
Hunting, London 2001, s. 6 – 11. 

13  On Hunting, London 1998; id., Ethics and Welfare: the Case of Hunting, „Philosophy”, 
2002, t. 77, s. 543 – 564.

14  Przykładem mogą być Persja  i Macedonia; vide: A. Kuhrt, The Persian Empire. 
A Corpus of Sources from the Achemenid Period II, London – New York 2007, s. 806 i n.; 
O. Palagia, Alexander the Great as a Lion Hunter, „Minerva”, 1998, t. 4, s. 25; A. Cohen, 
Art in the Era of Alexander the Great. Paradigms of Manhood and Their Cultural Traditions, 
Cambridge 2010, s. 64 i n. 

15  Vide: J. Fornasier, Jagddarstellungen des 6. – 4. Jhs v. Chr. Eine ikonographische und 
ikonologische Analyse, Münster 2001, s. 157 i n.

16  Vide: J.K. Anderson, Hunting in the Ancient World, Berkeley – Los Angeles 1985; 
A. Schnapp, Le chasse et la cite, Paris 1997; J.M. Barringer, The Hunt in Ancient Greece, 
Baltimore 2002, passim; vide: także H.G. Buchholz, G. Jöhrens, I. Maull, Archeologia 
Homerica. Jagd und Fischgang, Göttingen 1975, s. J8–J9 oraz J. Whitley, The Archeology 
of Ancient Greece, Cambridge 2001,  s. 200. Wiele  reprodukcji  antycznych wyobrażeń 
zawierają m.in. cenne prace: P.R. Franke, M. Hirmer, Die griechische Münze, München 1964; 
K. Schauenburg, Jagddarstellungen in der griechischen Vasenmalerei, Hamburg–Berlin 1969; 
C.M. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, Berkeley – Los Angeles 1976; K. Dunbabin, 
Mosaics from the Greek and Roman Worlds, Cambridge 1993; J. Boardman, Greek Gems and 
Finger Rings, London 2001; B. Andreae, Antike Bildmosaiken, Frankurt am Main 2003.
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wrażliwość współczesnego humanisty każe odrzucić inną, fundamentalną oko
liczność – tę mianowicie, że – właściwie rzecz biorąc – dla starożytnych myśli
wych był to w jakimś sensie akt o znaczeniu religijnym: wezwanie do Artemidy 
w napisie Arriana jest właśnie namacalnym dowodem. Dominujący we współ
czesnej kulturze Europy zachodniej model oświeconego agnostycyzmu17 znajduje 
się na antypodach postawy antycznych Greków, dla których polowanie, podob
nie jak zresztą i każdy inny aspekt działalności – zbiorowej bądź indywidualnej – 
miało  z  reguły,  jak  jest  to dziś  interpretowane18,  swój  święty wymiar19. To 
ostatnie stwierdzenie jest oczywiście na tyle ogólnikowe, że nie wyjaśnia za 
wiele, o ile w ogóle cokolwiek. Jak bowiem rozumieć mało precyzyjne (mimo 
że użyłem ich tutaj świadomie) zwroty: „w jakimś sensie”, „z reguły”? Przed
miotem niniejszych uwag  jest  próba  odpowiedzi  na  pytanie,  co właściwie 
w kontekście  łowów oznacza  przymiotnik  „święty”? W pojawiających  się 
współcześnie interpretacjach ich autorzy podkreślają specyficzny sens tego 
przymiotnika w całokształcie postaw składających się na „religijność” grecką 
w ogóle20, jednak łowy pozostają zjawiskiem o tyle fascynującym, że chodziło 
w nich o zabicie zwierzęcia, co z kolei przypominało o centralnym akcie religij
ności  starożytnego Greka  –  krwawej  ofierze  zwierzęcej,  dokonywanej  na 
dodatek w sposób właściwy21. 

17  Wspomina o tym J.P. Vernant, The Society of Gods, [w:] Myth and Society in Ancient 
Greece, New York 1990, s. 110.

18  O trudnościach ze zrozumieniem wierzeń greckich wspomniał w swej klasycznej 
książce E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, przeł. J. Partyka, Bydgoszcz 2002, s. 12. Pisząc 
o znaczeniu terminu „religia” w Iliadzie, były Regius Professor in Greek w Oksfordzie stawia 
fundamentalne pytanie, „czy nie grozi nam ryzyko, że możemy nie docenić albo nawet 
zupełnie przeoczyć niektóre rodzaje doświadczenia, których teraz już nie interpretuje się 
w sensie religijnym, a które swego czasu mogły być dość silnie nacechowane sakralnym 
znaczeniem?”. 

19  Vide: P. Cartledge, op.cit., s. 125. Znakomitego przykładu dostarcza „kontrowersja” 
z okazji urządzanego co pięć lat w Nepalu święta ku czci bogini Gadhimai. Jak się oblicza, 
w trakcie jego trwania ginie ponad 200 tys. zwierząt hodowlanych. Hindusi nie rozumieją 
(lub udają, że nie rozumieją) protestów zachodnich obrońców zwierząt, tłumacząc rytuał 
odwieczną tradycją i dodając ponadto na usprawiedliwienie, że mięso jest przecież potem 
rozdzielane wśród lokalnej społeczności. Tym, co najbardziej uderza w tym opisie, jest fakt, 
iż dla  zlaicyzowanego,  zachodniego agnostyka czysto  religijne wytłumaczenia  już nie 
wystarczają – w ostateczności czciciele Gadhimai muszą przypominać, że cel hekatomby jest 
również utylitarny.

20  Często przywoływana jest tu definicja Platona z dialogu Eutyfron, 14ce; vide: wpro
wadzenie W. Lengauera, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s. 32–33. 

21  Herodot, 8. 144. 2; Platon, Legg. 771d; Ksenofont, Oec. 11. 9; Arystoteles, Rhet. 1361a; 
Teofrast, Char. 9. 2; 19. 4; 20. 12; cf. I. Morris, Archaeology and Archaic Greek History, [w:] 
Archaic Greece. New Approaches and New Evidence, red. N. Fisher, H. van Wees, London 
1998, s. 10.
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Na przykładzie wspomnianego wyżej epigramu Arriana oraz  jego uwag 
zamieszczonych w podręczniku O łowiectwie postaramy się wykazać, że wyru
szając na łowy, grecki myśliwy starał się co prawda nie zapominać o bogach 
i w tym ogólnym sensie można mówić o „religijnym” wymiarze polowania 
(punkt 3), ale jeśli chodzi o podkreślany niekiedy przez badaczy związek samego 
polowania  (przynajmniej  tego,  jakie znamy z epoki  „klasycznej”  i  czasów 
późniejszych) z krwawym rytuałem ofiarniczym, sami Grecy nie doszukiwali 
się już jakiegoś szczególnego podobieństwa (punkt 4)22. 

„πάντα πλήρη θεῶν εἶναι”

W pierwszym zdaniu wspomnianego podręcznika grecki dowódca rzymskich 
legionów w Kapadocji odsyła do innego, klasycznego pisma o tym samym tytule, 
które powstało w początkach IV w. p.n.e. Autorem owego wcześniejszego pod
ręcznika był sławny Ateńczyk Ksenofont, uczeń Sokratesa. Arrian rozpoczyna 
swój wykład następująco (Cyn. 1. 1): „Ksenofont, syn Gryllosa, przekazał już 
wcześniej, jaki pożytek wynika dla ludzi z łowiectwa; oraz jak ci, którzy w tym 
przedmiocie wychowania zostali wykształceni przez Chirona, stali się obiektem 
tak miłości ze strony bogów, jak i czci w całej Helladzie”23. Zdanie to jest właści
wie streszczeniem dłuższego akapitu z pisma Ksenofonta O łowiectwie. W tamtym 
traktacie (Cyn. 1. 1 – 2)24 zauważa Ateńczyk, również sam wzięty myśliwy, iż: 
„Wynalazek polowania do bogów się odnosi: Apolla bowiem i Artemidy dziełem 
są łowy i psy myśliwskie. Nim oni udarowali i uczcili za sprawiedliwość Chirona. 
Chiron ucieszył się darowi i używał go. Uczniami jego w myślistwie i innych 
pięknych czynach byli Kefalos, Asklepios, Melanion, Nestor, Amfiaraos, Pelej, 
Telamon, Meleagros, Thezej, Hippolytos, Palamed, Odysej, Mnesthej, Diomedes, 
Kastor, Polydeukes, Machaon, Podaleirikos, Antiloch, Eneasz, Achilles; z tych 
w swoim każdy czasie od bogów uczczony łask doznawał”25.

22  Vide na ten temat ostatnio R. Parker, On Greek Religion, Ithaca (NY) 2011, s. 128.
23  „«Ξενοφῶντι» τῷ Γρύλλου λέλεκται ὅσα ἀγαθὰ ἀνθρώποις ἀπὸ κυνηγεσίων γίγνεται, 

καὶ οἱ παιδευθέντες ὑπὸ Χείρωνι τὴν παίδευσιν ταύτην ὅπως θεοφιλεῖς τε ἦσαν καὶ ἔντιμοι 
ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα”.

24 Red. E.C. Marchant, OCT: „Τὸ μὲν εὕρημα θεῶν, Ἀπόλλωνος καὶ Ἀρτέμιδος, ἄγραι 
καὶ κύνες· ἔδοσαν δὲ καὶ ἐτίμησαν τούτῳ Χείρωνα διὰ δικαιότητα. ὁ δὲ λαβὼν ἐχάρη τῷ 
δώρῳ καὶ ἐχρῆτο· καὶ ἐγένοντο αὐτῷ μαθηταὶ κυνηγεσίων τε καὶ ἑτέρων καλῶν Κέφαλος, 
Ἀσκληπιός, Μειλανίων, Μέστωρ, Ἀμφιάραος, Πηλεύς, Τελαμών, Μελέαγρος, Θησεύς, 
Ἱππόλυτος, Παλαμήδης, Μενεσθεύς, Ὀδυσσεύς, Διομήδης, Κάστωρ, Πολυδεύκης, Μαχάων, 
Ποδαλείριος, Ἀντίλοχος, Αἰνείας, Ἀχιλλεύς, ὧν κατὰ χρόνον ἕκαστος ὑπὸ θεῶν ἐτιμήθη”.

25  Tu  i dalej przeł. A. Bronikowski, Xenofonta Cynegetyk czyli Łowiectwo,  „Czas. 
Dodatek miesięczny”, 1860, t. 17, s. 10 – 20.
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Jak widać, argument Ksenofonta jest jednoznaczny: pisarz podnosi okolicz
ność, że łowiectwo (lekceważone zapewne w demokratycznej ideologii polis 
ateńskiej IV w. p.n.e.) i psy to wynalazek boski („εὕρημα θεῶν”) – Apollona 
i Artemidy. Pieczę nad łowami sprawował ze względu na swą prawość centaur 
Chiron, który dzięki temu cieszył się szacunkiem („ἐτίμησαν τούτῳ”). Nastę
pujący dalej słynny katalog znanych herosówmyśliwych, uczniów tego prawego 
centaura, wśród których byli między innymi Meleager, Tezeusz, Odyseusz, 
Diomedes oraz  sam Achilles26,  służy podkreśleniu owego nierozerwalnego 
związku łowów z bogami: każdy z polujących – kończy swoją myśl ateński 
filozof i żołnierz – cieszył się czcią ze strony bogów („ὑπὸ θεῶν ἐτιμήθη”). 
Podobnie o uczniach tych (nie wymieniając ich już) pisze naśladujący Kseno
fonta Arrian: „stali się obiektem […] miłości ze strony bogów” („θεοφιλεῖς τε 
ἦσαν”), co z kolei gwarantowało im cześć i szacunek („ἔντιμοι”) u innych 
mieszkańców Hellady27. 

Dlaczego obaj łowcy podkreślają tak usilnie ten aspekt? Jak wiadomo, dla 
greckich arystokratów myślistwo było idealną okazją, aby wykazać się siłą, 
odwagą, inteligencją – mieli oni okazję udowodnić wyższość nad przeciwnikiem, 
dziko żyjącą bestią, a więc – w sensie ogólniejszym – nad przyrodą28. Nic 
dziwnego, że polowanie przypominało Grekom wojnę (zob. Gracjusz, Cyn. 13), 
stąd uwag o podobieństwie łowów do wojny29 pojawia się w literaturze greckiej 
sporo30; podobieństwo to było dostrzegane i później, szczególnie w średniowie

26  Zauważmy, iż Ksenofont (Cyn. 13. 18) podaje też imiona łowczyń – Atalanty (sztuka 
Filetajrosa: Łowczyni, R. Kassel & C. Austin, Poetae Comici Graeci (PCG) VIII, Berolini et 
Novi Eboraci 1989, s. 325 – 327, fr. 6 – 9 = Atenajos, 13. 570ef–587d; szerzej J.M. Barringer, 
Atalanta as Model: The Hunter and the Hunted, „Classical Antiquity”, 1996, t. 15, s. 48 – 76), 
i Prokris, mimo że, jak przypomina sławna scena z Hippolytosa Eurypidesa (w. 224), łowy 
nie były specjalnością kobiet: „Cóż ty tu, dziecko, mieszasz, / Cóż tobie marzyć o łowach”; 
przeł. J. Łanowski); cf. W.E. Sweet, Sport and Recreation in Ancient Greece, New York – 
Oxford 1987, s. 173. 

27  Vide: R. Parker, Myths of Early Athens, [w:] Interpretation of Greek Mythology, red. 
J. Bremmer, London–Sydney 1987, s. 192, na temat motywu „dearness to the gods” w mitach 
greckich; przymiotnik pojawia się w Ksenofontowym Ustroju politycznym Sparty, 4. 5, gdzie 
mowa o „ἡ θεοφιλεστάτη ἔρις” („najmilszym bogom […] współzawodnictwie”; przekład 
zbiorowy pod red. R. Kuleszy).

28  B. Burliga, The Aristocratic Aspect of Hunting in Arrian’s Cynegeticus, „Fasciculi 
Archaeologiae Historicae”, 2009, t. 22, s. 35 i n. Takie rozumienie myślistwa pozostaje 
charakterystyczne właściwie aż do XIX w.

29  Izokrates, Mowa panatenajska (Or. 12. 163); Owidiusz, Hal. 53 – 54; Polyaenus, Strat. 
4. 2. 16; Atenajos, 1. 24d; Ps. – Oppian, Cyn. 1. 34 – 35 i 86 – 88. 

30  Częściowo zebrałem je w artykule ἀεὶ μέντοι <τῷ> ἰσχυροτέρῳ τὸ ἀσθενέστερον θηρᾶν: 
The Meaning of the „Hunting” Comparison in Xenophon’s Equit. mag. 4. 17, [w:] Xenophon: 
Greece, Persia, and Beyond, red. B. Burliga, Gdańsk 2011, s. 131 – 134. Znamiennym przy
kładem jest kwestia ofiar składanych Artemidzie przed bitwą (Ksenofont, Hell. 5. 2. 29; cf. 
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czu. Ksenofont był jednak pierwszym, który ujął rzecz najtrafniej (Cyn. 1. 18): 
„Zalecam ja zatem młodzieży nie pogardzać myślistwem ani żadnem innem 
ćwiczeniem: przez nie bowiem stają się sposobnymi do wojny, i do tych innych 
spraw, z których w koniecznym następstwie płynie nadobność w myśleniu, 
w mowie i w czynach”31. Z punktu widzenia badacza zajmującego się przejawami 
ideologii władzy w greckich poleis, łowy i popularność tematyki myśliwskiej 
stanowią wzorcowy przykład zwyczaju, dzięki któremu grecka elita społeczna 
podkreślała własną, uprzywilejowaną i dominującą w polis pozycję32. W przy
padku łowów było to tym bardziej oczywiste, że ten sposób spędzania czasu 
nobilitował myśliwego właśnie z racji olimpijskiej niejako proweniencji zajęcia. 
Nic zatem dziwnego, że dwaj miłośnicy tego „sportu” (oba pisma dzieli ok. 550 
lat) powoływali się na jego boską genezę. Czy oznacza to jednak, że samo 
polowanie było „święte”? Sprawa wydaje się nieco bardziej skomplikowana.

Uwagi Ksenofonta i Arriana brzmią zapewne dzisiaj jak rodzaj retorycznej 
rehabilitacji tej elitarnej w gruncie rzeczy i,  już w oczach zwykłego, mniej 
zamożnego Greka, próżniaczej zapewne rozrywki33. Nie są jednak czystą reto
ryką; przeciwnie, gdyby istniała taka możliwość, obaj pisarze zgodziliby się 
zapewne ze słynną konstatacją Ulricha von WilamowitzMoellendorffa, który 
zwięźle  podsumował  istotę wierzeń  greckich:  „Die Götter  sind  da”34.  Bez 
względu na to, jak współcześni badacze interpretują zjawisko greckiego antro
pomorfizmu35, należy przyjąć, że wzgląd na bogów miał znaczenie podczas 

J.P. Vernant, Artemis and Preliminary Sacrifice in Combat, [w:] Mortals and Immortals. 
Collected Essays, red. F.I. Zeitlin, Princeton 1991, s. 244) lub po bitwie (Ksenofont, Anab. 
3. 2. 12; vide: W.K. Pritchett, The Greek State at War III, Berkeley – Los Angeles 1974). 
Istotę rzeczy ujął trafnie R. Parker, pisząc, że „the first blood to be shed in any battle was that 
of an animal” (Sacrifice and Battle, [w:] War and Violence in Ancient Greece, red. H. van 
Wees, London 2000, s. 229).

31  Vide także Plutarch, Bruta animalia ratione uti, 959B; również: A. Schnapp, Pratiche 
e immagini di caccia nella Grecia antica, „Dialoghi di Archeologia”, 1979, t. 1, s. 40. 

32  Vide zwłaszcza Barringer, Hunt…, rozdz. 1.
33  E. Delebecque, Xénophon, L’art de la chasse, Paris 1970, s. 12 – 13.
34  Der Glaube der Hellenen I, Berlin 1931, s. 17; cf. G. Sissa, M. Detienne, The Daily 

Life of the Greek Gods, Stanford (CA) 2000, s. 176. Z punktu widzenia logiki nieścisłe jest 
stwierdzenie M. Vegettiego w znakomitym skądinąd artykule Człowiek i bogowie, [w:] 
Człowiek Grecji, red. J.P. Vernant, przeł. P. Bravo, Ł. NiesiołowskiSpano, Warszawa 2000, 
s. 309, iż Grecy nie wierzyli w bogów, ale oddawali im cześć: nawet jeśli słynny zwrot theous 
nomidzein nie oznaczał „wiary” w późniejszym, chrześcijańskim znaczeniu tego słowa, nie 
wynika z tego automatycznie, że Grecy nie uznawali istnienia bogów, podobnie uważał już 
J. Gould, On Making  Sense  of Greek Religion,  [w:] Greek Religion  and  Society,  red. 
P.E. Easterling, J.V. Muir, Cambridge 1985, s. 7. Logikę rozumowania, iż można składać 
ofiary bóstwu, które nie istnieje, podważył już Ksenofont, Mem. 1. 1. 5. 

35  Bądź też, czy idziemy za bardzo sugestywną interpretacją Vernanta, dla którego greccy 
bogowie to działające w przyrodzie siły.
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samych łowów36. Stwierdzenie to prowadzi do przyjęcia następnego, logicznego 
wniosku: świętego charakteru otaczającej Greka przestrzeni oraz – w konse
kwencji – nieco odmiennego rozumienia pojęcia „natura”37. Różnicę tę doskonale 
ujął Mircea Eliade, stwierdzając, że dla osoby religijnej „natura nigdy nie jest 
wyłącznie «naturalna»”, ponieważ „świat jest nasycony świętością”38. Jest to 
myśl, którą wcześniej już sformułował w nauce polskiej bardzo trafnie profesor 
Tadeusz Zieliński, charakteryzując grecką religię39. Logika tego rozumowania 
każe uznać, że w tym rozumieniu łowy (jak każda inna czynność, nad którą 
pieczę sprawowali bogowie) były w  tym sensie „święte”, że odbywały się 
w świętej przestrzeni,  tam, gdzie – „wszystko  jest pełne bogów”,  jak miał 
powiedzieć sam Tales z Miletu40. W interesującym nas przypadku wzgląd na 
obecność sił wyższych widać przede wszystkim w specyficznej reakcji myśli
wych, kiedy już znaleźli się na łowach – problem ten można byłoby nazwać 
syndromem „strefy zakazanej”. Na czym polegał ów syndrom?

Greccy miłośnicy polowań wiedzieli doskonale, że łowy i zwierzęta znajdują 
pod opieką sił wyższych (wymienia je Arrian, Cyn. 35. 3)41, na czele z wszech
potężną Artemis42, usiłowali zatem zapobiec niejako nieprzychylnej reakcji z jej 
strony43. Pamiętali przede wszystkim, że należy wystrzegać się pychy (hybris), 
dobrze znane były bowiem mity, które z niepokojem relacjonowały srogie kary 
Artemidy za ingerencję i uchybienia człowieka na jej „dzikim” terytorium – 
z różnych zresztą przyczyn: znieważenie autorytetu bogini czy zabicie istot 
znajdujących się pod jej opieką (zob. Ajschylos, Agam. 134 – 137)44. Jak bardzo 

36  Vide: S.T. Newmyer, Animals in Greek and Roman Thought. A Sourcebook, London 
– New York 2011, s. 87.

37  Vide: R. French, Ancient Natural History, London – New York 1994, s. 217; znakomite 
uwagi na temat relacji: człowiek–zwierzę–natura vide książka Mary Beagon, Roman Nature. 
The Thought of Pliny the Elder, Oxford 1992, s. 44 i n.

38  Świętość natury i religia kosmiczna, [w:] Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, przeł. 
A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 125; M. Vegetti, op.cit., s. 311 – 312; na temat stanowiska 
Eliade vide C. Bell, Ritual. Perspectives and Dimensions, Oxford 1997, s. 10 – 11.

39  Religia starożytnej Grecji. Zarys ogólny, Wrocław 1991 [przedruk], s. 42.
40  Przeł. P. Siwek: „πάντα πλήρη θεῶν εἶναι”: Arystoteles, De anima, 411a, 7 = H. Diels, 

W. Kranz, Fragmente der Vorsokratiker II, Leipzig 1952, 11A, fr. 22; vide także Hezjod, Op. 
250, cytowany przez Klemensa z Aleksandrii w Zachęcie do Greków (Protr. 2. 41. 1 – 2). 

41  Cf. J. Larsen, A Land Full of Gods: Nature Deities in Greek Religion, [w:] Comp. 
Greek Religion…, s. 56 i n.; znakomite uwagi na ten temat zawiera książka prof. Zielińskiego, 
Religia staroż. Grecji…, s. 53.

42  Vide: L. Kahil, s. v. Artemis, [w:] Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
(LIMC) II. 1, Zurich–München 1984, s. 68 – 753, oraz wyobrażenia bogini: E. Simon, G. Ban
chhenss, ibid., s. 792 – 855; cf. F. Graf, s. v. Artemis, [w:] Brill’s New Pauly II, red. H. Cancik, 
H. Schneider, Leiden–Boston 2003, szp. 63.

43  A. Claus, De Dianae antiquissima apud Graecos natura, Vratislaviae 1881, 74 i n.
44  Vide: E. Fraenkel, Aeschylus, Agamemnon II, Oxford 1950, s. 81 i 96. 
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owa opiekunka dziczy i łowów (Odyseja, 6. 102 – 104) potrafiła być mściwa 
i okrutna45, wiedział doskonale każdy łowca, słuchając chociażby mrożących 
krew żyłach opowieści o nieszczęsnym Akteonie (Eurypides, Bacch. 320 – 340; 
Kallimach, Hymn.  in Pallad. 110; Diodor, 4. 81; Owidiusz, Met. 3. 155n.; 
Hyginus, Fab. 181; Pauzaniasz, 9. 2. 3), Orionie46 czy wreszcie historii najbar
dziej przerażającej –  tej  o  Ifigenii  (Sofokles, El.  569n.; Eurypides,  Iph.)47. 
Przykłady te pozwalają wnosić, iż jednym z motywów, którymi kierowali się 
myśliwi, była obawa przed naruszeniem obszaru, który pozostawał dla człowieka 
„obcy”  i znajdował się niejako na antypodach świata cywilizowanego48,  tj. 
leżącego poza polis – najwłaściwszym dla egzystencji człowieka miejscem 
(Arystoteles, Polit. 1253a). Jak pokazały losy mitycznego Penteusza, ze ściga
jącego łatwo było stać się ściganym (Eurypides, Bacch. 848: „on już popadł 
w nasze sieci”; przeł. J. Łanowski)49. Ta właśnie ostatnia okoliczność jest, jak 
się wydaje, przedmiotem niepokoju Arriana w epigramie. Jego napis potwierdza 
przypuszczenie, że wkraczając na „zastrzeżone”, tj. uświęcone terytorium50, 
helleński myśliwy mógł niekiedy zapewne czuć się agresorem. Pozostaje jednak 

45  Vide: E.T. Vermeule, Archeologia Homerica. Götterkult, Göttingen 1974, s. V89–V90; 
także W.K.C. Guthrie, The Greeks and Their Gods, London 1952, s. 105 – 106; vide zwłaszcza 
fundamentalne hasło K. Wernicke, Artemis, [w:] Paulys Realencyclopädie der classischen 
Altertumwissenchaft II. 1, red. G. Wissowa, Stuttgart 1895, szp. 1344 – 1345 i 1378.

46  Przynajmniej według niektórych mitów, vide: Homer, Od. 5. 121 – 124; vide: J. Fon
tenrose, Orion. The Myth of the Hunter and the Huntress, Berkeley – Los Angeles – London 
1981, s. 142. 

47  Kara za zabicie przez Agamemnona jelenia w gaju poświęconym bogini – przynajmniej 
według niektórych mitów; vide: P. VidalNaquet, Hunting and Sacrifice in Aeschylus' Ore
steia, [w:] op.cit., s. 142; inne przykłady okrucieństwa Artemidy przytacza K. Kerényi, 
Mitologia Greków, przeł. R. Reszke, Warszawa 2002, s. 124. 

48  Co podkreślane jest z naciskiem w strukturalistycznych interpretacjach mitów o polo
waniu, vide: P. VidalNaquet, Hunting and Sacrifice…, s. 143; id., Czarny łowca i pochodze
nie ateńskiej efebii, [w:] Czarny łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie 
greckim, przeł. A. St. Chankowski, Warszawa 2003, s. 153 – 154; vide ogólnie A. Cohen, 
Mythical Landscapes of Greece, [w:] The Cambridge Companion to Greek Mythology, red. 
R.D. Woodward, Cambridge 2007, s. 321 i n. 

49  Jakkolwiek przykład ten nie dotyczy bezpośrednio Artemis; vide: R. Lane Fox, Ancient 
Hunting: From Homer to Polybios, [w:] Human Landscapes in Classical Antiquity: Environ
ment and Culture, red. G. Shipley, J. Salmon, London – New York 1996, s. 133.

50  Na temat Artemis jako „Naturgottheit” – L. Preller, Griechische Mythologie I, Berlin 
1872, s. 245; T. Schreiber, s. v. Artemis, [w:] Ausführliches Lexicon der griechischen und 
römischen Mythologie I, red. W. Roscher, Leipzig 1884, s. 558; P. Paris, s. v. Diana, [w:] 
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d’après les textes et les monuments II. 1, 
red. Ch. Daremberg, E. Saglio, Paris 1892, s. 142 i n.; cf. także A. Lang, Myth, Ritual & 
Religion II, London 1996 [reprint], s. 228 – 241; vide zwłaszcza S. Guettel Cole, Landscape, 
Gender, and Ritual Space: the Greek Experience, Berkeley – Los Angeles 2004, rozdz. 6, 
s. 178 i n.
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drugi, bardziej prozaiczny powód: była nim zwykła chęć wyrażenia podzięko
wania; jeśli łowy okazały się pomyślne, miłośnik pościgu zobowiązany był do 
wykonania jakiegoś dziękczynnego gestu. W przypadku Arriana za żartobliwym 
zapewne konceptem podziękowania wierszowanym napisem kryją się właśnie 
oba motywy: skoro nie naraził się na gniew bogini  i zdobył  łup, za szansę 
uczestnictwa w tak uszlachetniającym przedsięwzięciu i zesłany przez „Panią 
Zwierząt”51 dar (upolowane zwierzę) należała się odpowiednia gratyfikacja, 
jednym słowem – χάρις.

Z formalnego punktu widzenia χάρις Arriana przybiera postać modlitwy 
(εὐχή)52, niebędącej zresztą u Greków niczym nadzwyczajnym także w kontak
cie  z  bóstwem  opiekującym  się  łowami,  jeśli  pamiętać  o  wcześniejszych 
poetyckich hymnach do tej bogini, z czasów archaicznych i hellenistycznych53. 
Bezpośredniego wzoru mógł jednak dostarczyć ponownie literatowi z Nikome
dii  jego poprzednik, Ksenofont, który wspomina,  jak  to w swej  łowieckiej 
posiadłości w spartańskim Skilluncie zalecił sporządzenie następującego napisu 
(Anab. 5. 3. 13)54: „Miejsce to poświęcone Artemidzie. Każdorazowy właściciel, 
który z  tej posiadłości zbiera plony, niech składa każdego roku dziesięcinę 
w ofierze. Z przewyżki zaś niech utrzymuje świątynię w dobrym stanie. Jeżeliby 
kto tego nie uczynił, czeka go kara bogini”55. 

51  Także Gracjusz, Cyn. 1 – 23; Ps.Oppian, Cyn. 1. 1 – 19; Nemezjan, Cyn. 86 – 102; cf. 
dwa artykuły z pracy zbiorowej Reciprocity in Ancient Greece, red. Ch. Gill, N. Postlethwa
ite, R. Seaford, Oxford 1998 – R. Parker, Pleasing Things: Reciprocity in Greek Religion, 
s. 105 – 126 oraz J.M. Bremer, The Reciprocity of Giving and Thanksgiving in Greek Worship, 
s. 128 – 137.

52  Vide: F. Graf, Prayer in Magic and Religious Ritual, [w:] Magika Hiera. Ancient Greek 
Magic & Religion, red. Ch. A. Faraone, D. Obbink, New York – Oxford 1991, s. 188 – 189; 
także H.S. Versnel, Religious Mentality in Ancient Prayer, [w:] Faith, Hope and Worship. 
Aspects of Religious Mentality in Ancient World, red. id., Leiden 1981, s. 16 – 17.

53  Wystarczy chociażby powołać się na modlitwę do Artemis w Eurypidesowym Hipo
licie, w. 61 – 86; vide: Ksenofont, Cyn. 1. 11; A. Henrichs (Writing Religion. Inscribed Texts, 
Ritual Authority, and Religious Discourse of Polis, [w:] Written Texts and the Rise of Literate 
Culture in Ancient Greece, red. H. Yunis, Cambridge 2003, s. 42, 47 – 50) przypomina, że 
teksty wyryte na kamieniach są najbogatszym źródłem do studiowania religii greckiej: połowa 
z epigramów zebranych przez P.E. Hansena w pierwszym tomie CEG (vide przypis 2) to 
epigramy – dedykacje (vide także A. Henrichs, „Hieroi Logoi” and „Hierai Bibloi”: The 
(Un)Written Margins of the Sacred in Ancient Greece, „Harvard Studies in Classical Philo
logy”, 2003, t. 101, s. 208). 

54  Przekł. A. Rapaport; cf. Ch. Tuplin. Xenophon, Artemis and Scillus, [w:] Spartan 
Society, red. T.J. Figueira, Swansea 2004, s. 252 – 253; B. Poulsen, The Sanctuaries of the 
Goddess of the Hunt, [w:] From Artemis to Diana: The Goddess of Man and Beast [Acta 
Hyperborea 12], red. T. FischerHansen, B. Poulsen, Copenhagen 2009, s. 401 – 402.

55  Wyd. E.C. Marchant: „ΙΕΡΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. ΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥΜΕΝΟΝ 
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Napisy umieszczone przez Ksenofonta i Arriana były częścią większych 
fundacji – „monumentów” dziękczynnych. W pierwszym przypadku – skillunc
kiej świątyni dla Artemis (podobnej do tej w Efezie), w drugim – ołtarza56. 
Uprawnia to do stwierdzenia, że w swej łowieckiej pobożności obaj myśliwi 
wyprzedzili niejako rzymskiego poetę Horacego i dosłownie urzeczywistnili 
(w miarę posiadanych środków) jego piękny ideał exegi monumentum aere 
perennius, toteż kiedy czytamy dziś o ich wysiłkach, nabieramy nieomal pew
ności, że zabiegi te nie poszły na marne: potężna „Pani Zwierząt” musiała być 
z ich starań z pewnością ukontentowana57.

Jak poświadcza Herodot, tego typu pomniki stanowiły trwały element krajo
brazu greckiego od czasów archaicznych58; były najbardziej spektakularnymi 
przykładami monumentalnych „darów” wotywnych, zaświadczały o szczodrości 
ofiarodawców (nie tylko zresztą Greków, ale i władców ościennych królestw) 
za okazaną im przychylność ze strony bóstw. Jest mimo to interesującą rzeczą 
zauważyć, iż w przypadku polowania przeświadczenie, że należy złożyć dar 
wotywny, może być interpretowane jako dowód, iż zarówno pościg za zwierzę
ciem, jak i jego zabicie nie były same w sobie traktowane jako „rytualne” – 
innymi słowy, podczas polowania nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu 
z bóstwem, mimo że wzgląd na jego obecność musiał być brany pod uwagę. 
Upoważnia to do postawienia wniosku, że wspomniane wyżej (s. 5) określenia 
„w jakimś sensie”, „z reguły” nie tracą swej mocy. Dodatkowo zaś wskazują, że 
z argumentu o świętości natury nie należy wyciągać za daleko idących wniosków 
bądź rozumieć go zbyt rygorystycznie: okazuje się w rezultacie, iż stwierdzenie, 
że  dla Greka przyroda miała wymiar  sakralny,  niekoniecznie  prowadzi  do 

ΤΗΝ ΜΕΝ ΔΕΚΑΤΗΝ ΚΑΤΑΘΥΕΙΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΕΚ ΔΕ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΤΟΥ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙΝ. ΑΝ 
ΔΕ ΤΙΣ ΜΗ ΠΟΙΗΙ ΤΑΥΤΑ ΤΗΙ ΘΕΩΙ ΜΕΛΗΣΕΙ”.

56  Vide: L.R. Farnell, The Cults of the Greek States II, Oxford 1896, s. 520 – 536; na temat 
słynnej światyni ku czci Artemis w Sparcie, cf. H.J. Rose, The Cult of Orthia, [w:] The 
Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta [JHS Suppl. 5], red. R.M. Dawkins, London 1929, 
s. 399 i n. 

57  A.A. Phillips, M.M. Willcock, Xenophon & Arrian on Hunting, Warminster 1999, 
s. 190, ad 35. 3. Składanie ofiar było zresztą przedmiotem ostrej kpiny Lukiana w zjadliwej 
diatrybie O  ofiarach  (De  sacrificiis):  ofiarników  nazywa  on  „błaznami”  (§1;  przeł. 
M.K. Bogucki), gdyż w swoim zadufaniu uważają bóstwo za istotę tak marną i nędzną, iż 
rzekomo łaknie ona i nie potrafi obejść się bez „adoracji” z ich strony (podobnie uważał 
Arnobiusz, Adv. nat., księga VII). Jako przykład Samosateńczyk podaje rzekomy gniew 
Artemidy; vide: także Klemens z Aleksandrii, Stromat. 7. 23. 2 – 3; 7. 32. 6; vide: F.T. van 
Straten, Hiera Kala. Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical Greece, Leiden – 
New York – Köln 1995, s. 104.

58  S. Price, Religions of the Greeks, Cambridge 1999, s. 48 – 50; R. Osborne, Greece in 
the Making 1200 – 479 BC, London – New York 1996, s. 89 – 98; J. Whitley, The Archeology 
of Ancient Greece, Cambridge 2001, s. 134 i n.
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satysfakcjonującego zrozumienia tego wymiaru59, przy czym trudność ta jest 
udziałem współczesnego interpretatora. 

Wytłumaczenia tego stanu rzeczy należałoby szukać, jak się wydaje, w nastę
pującej okoliczności: inskrypcje ze Skilluntu i Kordoby wskazują, iż łowy – 
będąc czynnością „świętą” – nie były rytuałem w greckim sensie tego słowa60 
– tak jak były nimi różne specjalne i odrębne uroczystości czy święta religijne, 
w które przecież obfitował grecki kalendarz religijny. Formalnym i w pełni 
„świętym” był bowiem odrębny, rytualny akt podziękowania po zakończonych 
łowach (o którym poniżej). Za przyjęciem takiej interpretacji przemawia oko
liczność, iż zwierzę ścigane na polowaniu lub zabijane w pojedynku (gr. agon), 
jakim dla myśliwego były i są łowy (a nie inaczej rozumiał polowanie Arrian)61, 
nie stanowiło „ofiary” (thysia, zob. poniżej) w technicznym, sakralnym znacze
niu tego słowa. Wydaje się, że ten punkt należy podkreślić szczególnie mocno, 
gdyż  obowiązywała  tu,  jak  się wydaje,  inna  „ideologia”: w  tym wypadku 
zwierzę było po prostu słabszym przeciwnikiem, wręcz wrogiem62, którego 
należało w ramach rywalizacji (otwartej lub prowadzonej podstępnie) schwytać 
lub pozbawić życia63. W postawie antycznego Greka dominowało zatem raczej 
przekonanie o konieczności udowodnienia przewagi nad tym rywalem, dlatego 
ten właśnie wymiar „gry”64 był dla niego, jak się wydaje, najważniejszy65. 

By przybliżyć nieco ten dylemat, jak rozumieć świętość łowów, konieczne 
wydaje się przypomnieć, że sami Grecy posługiwali się kilkoma terminami 
oznaczającymi różne aspekty „świętości” w ogóle. Historycy skupiają zwłaszcza 
swą uwagę na określeniach: hieros, hosios oraz hagios i hagnos66. Dwa pierwsze 

59  O tej trudności B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków I, Warszawa 
1988, s. 300.

60  Vide: V. Valeri, Wild Victims: Hunting as Sacrifice and Sacrifice as Hunting in Huaulu, 
„History of Religions”, 1994, t. 34, s. 111 o antynomii: „pastoral offering” – „predatory 
activity”.

61  H. Kruuk, Hunter and Hunter. Relationships between Carnivores and People, Cam
bridge 2002, s. 41.

62  Vide: M. Midgley, Beast and Man. The Roots of Human Nature, London – New York 
2002, s. 20.

63  S.T. Newmyer, op.cit., s. 87; „Hunting is essentially opportunistic”, M. Alden, Lions 
in Paradise, „Classical Quarterly”, 2005, t. 55, s. 335 – 342, na s. 332, przypis 2. 

64  Jak wiadomo, w języku angielskim jedno z określeń dzikiej zwierzyny to „game”.
65  M. Lonsdale, Attitudes towards Animals in Ancient Greece, „Greece & Rome”, 1979, 

t. 26, s. 153.
66  P. Chantraine, Dictionaire étymologique de la langue grecque. Historie des mots, Paris 

1974, s. 457 i 831 – 832; vide: H.G. Liddell, R. Scott, H. StuartJones, A Greek–English 
Lexicon, Oxford 19969, s. 822 i 1260; vide: także R. Beekes, Etymological Dictionary of 
Greek, Leiden–Boston 2010, s. 580 oraz 1177 – 1118; dobrym opracowaniem greckiej termi
nologii sakralnej jest dziś również hasło: 2a. Sacrifices, [w:] Thesaurus Cultus et Rituum 
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były, jak się wydaje, najważniejsze. Pierwszy przymiotnik, „ἱερός”, charaktery
zował to, co należało do boga, zwłaszcza zaś to, co odnosiło się zasadniczo (choć 
nie tylko) do aktu ofiarnego – w liczbie mnogiej oznaczał po prostu zwierzęta 
ofiarne; święty, ofiarniczy charakter miały też dary składane bogom67 lub miej
sce, gdzie tego dokonywano68. Jak pisze Burkert69, określenie to miało charakter 
restrykcyjny i wykluczający70. Nieco odmienna jest semantyka terminu hosios 
(„ὅσιος”), który oznacza, że „the sacred lies behind and thus one may feel pious 
and free at the same time”71. Terminem „ὅσιος” podkreślano zatem inny typ 
relacji z bóstwem oraz, ogólnie, to, co jest święte, ale w sposób bliżej niespre
cyzowany. Przede wszystkim sygnował on właściwą, pobożną postawę. Wydaje 
się, że do tej właśnie ostatniej kategorii można byłoby zaliczyć polowanie – 
zajęcie  dozwolone  przez  bogów  i  pozostające  w  ich  pieczy,  wymagające 
w rezultacie postawy pełnej rewerencji i szacunku, słowem – „ὅσιότης”72. 

POLOWANIE, CZYLI ŚWIĘTO KRWI?

Najważniejszym zagadnieniem pozostaje  jednak podobieństwo  sytuacji 
wyjściowej, przed jaką stawali myśliwi i ofiarnicy: rozlewem krwi i pozbawie
niem życia. Na związek łowów z rytuałem ofiarniczym zwrócili uwagę wybitni 
historycy „szkoły paryskiej”.  I  tak, w swoim znakomitym, klasycznym już 
artykule Pierre VidalNaquet zauważa, że „Również bliskie są związki pomiędzy 
polowaniem a składaniem ofiar, to jest – pomiędzy dwoma dostępnymi dla 
Greków sposobami wzbogacania jadłospisu o mięso”73. Uwaga ta jest niewąt
pliwie trafna – fundamentalne podobieństwo widać w utylitarnym, w ostatecz

Antiquorum (ThesCRA) I, red. J. Ch. Balty et al., Los Angeles – Basel 2004, s. 61 – 62, 
autorstwa A. Hermary i M. Leguilloux, przy współpracy V. Chankowski i A. Petropoulou.

67  Tak F.T. van Straten, Gifts for the Gods, [w:] Faith, Hope and Worship…, s. 66. 
68  Vide: R.K. Yerkes, Sacrifice in Greek and Roman Religions and Early Judaism, New 

York 1952, s. 90 – 91.
69  W. Burkert, Greek Religion, przekł. z j. niem. J. Raffan, Cambridge (MA) 1985, s. 269.
70  Vide: J. Bremmer, „Religion”, „Ritual” and the Opposition „Sacred vs. Profane”, 

[w:] Ansichten griechischer Rituale. Geburtstags – Symposium für Walter Burkert, red. 
F. Graf, Stuttgart–Leipzig 1998, s. 24 – 31. 

71  W. Burkert, Greek Religion…, s. 270; także J.N. Bremmer, Greek Religion…, s. 2: 
„permitted by or pleasing to the gods”.

72  Vide: J.E. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge 1903, 
s. 2, przyp. 4.

73  Hunting and Sacrifice in Aeschylus’ Oresteia, [w:] J.P. Vernant, P. VidalNaquet, Myth 
and Tragedy in Ancient Greece, New York 1990, s. 143; cf. także J.L. Durand, Greek Animals: 
Toward a Topology of Edible Bodies, [w:] M. Detienne, J.P. Vernant, The Cuisine of Sacrifice 
among the Greeks, Chicago–London 1989, s. 87 i n; podsumowanie dyskusji i nową inter
pretację składania krwawych ofiar zaproponowała niedawno S. Georgoudi, Sacrificing to the 
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ności74, charakterze tak polowania, jak i aktu składania krwawej ofiary75. W obu 
wypadkach  chodziło  przecież  o  zdobycie  najwartościowszego  kalorycznie 
pożywienia76, mimo że w przypadku łowów ten bardzo wymierny zysk z zabi
jania zwierząt bywał w ideologii arystokratycznej (co skądinąd zrozumiałe 
i oczywiste)77 rzadziej eksponowany, o ile całkowicie niepomijany78. Przedsta
wiciele wspomnianej szkoły słusznie akcentują zatem pewne podobieństwo obu 
przypadków79.

Mimo to interpretacja uczonych, którzy reprezentują „Paris school”80, wydaje 
się jednak dość jednostronna, ponieważ pomija niejako motywacje uczestników81, 

Gods. Ancient Evidence and Modern Interpretations, [w:] The Gods of Ancient Greece. 
Identities and Transformations, red. J.N. Bremmer, A. Erskine, Edinburgh 2010, s. 92 i n.

74  Vide: przypis 81.
75  Vide: także J.L. Durand, A. Schnapp, Sacrificial Slaughter and Initiatory Hunt, [w:] 

A. Bérard [et al.], A City of Images. Iconography and Society in Ancient Greece, Princeton 
1989, s. 59 – 61; wcześniej: W. Burkert, Structure and History in Greek Mythology and Ritual, 
Berkeley – Los Angeles – London 1979, s. 54 i n.

76  Od tej reguły bywały jednak wyjątki: nie każde zabijane zwierze było spożywane, 
vide: G. Ekroth, Meat in Ancient Greece: Sacrificial, Sacred or Secular, [w:] Sacrifices, 
marché de la viande et pratiques alimentaires dans les cités du monde romain, red. W. van 
Andringa [„Food & History”, t. 5], Tournai 2007, s. 269; ead., Meat, Man, and God: On the 
Division of the Animal Victim in Greek Sacrifices, [w:] ΜΙΚΡΟΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ: Μελετες εις 
Μνημην Michael H. Jameson, red. A. Matthaiou, I. Polinskaya, Athens 2008, s. 259 – 290; 
ogólnie A. Dalby, Siren Feasts. A History of Food and Gastronomy in Greece, London – New 
York 1996, s. 12 – 13. 

77  Homer, Od. 10. 156 – 172; Dion z Prusy, Or. 8 – mowa eubejska; u Rzymian – Horacy, 
Epist. 1.18. 47 – 48: „cenes ut pariter pulmenta pariter empta”; cf. Ch. Chandezon, Le gibier 
dans le monde grec, [w:] Chasses antiques. Pratiques et représentations dans le monde 
grécoromain (IIIe siecle av. – IVe siecle apr. J.C.), red. J. Trinquier, Ch. Vendries, Rennes 
2009, s. 75 i n.

78  Uwaga pisarzy skupiała się w zamian chętnie na opisie uczt, które dostarczały orga
nizatorowi okazji, by wykazać się bogactwem i potwierdzić swój status społeczny. Wystarczy 
wspomnieć słynną tablicę z wykazem produktów potrzebnych do sporządzenia posiłku króla 
perskiego (Poliajnos, Strat. 4. 32) czy opisy monstrualnie wystawnych uczt cesarza Helio
gabala, przedstawione plastycznie w jego biografii ze zbioru Scriptores Historiae Augustae.

79  Gwoli ścisłości należy dodać, iż antyczni dostrzegali to podobieństwo: w Plutarcho
wym Żywocie Likurga, 12. 3 – 4 czytamy, że z obowiązku uczestnictwa we wspólnych ucztach 
zwolnieni byli składający ofiary i ci, którzy akurat polowali. Z czasów późniejszych repre
zentatywnym przykładem jest kilka płaskorzeźb na medalionach (tondi) umieszczonych na 
Łuku Konstantyna: przedstawiają one łowy (na dzika i niedźwiedzia) oraz ofiary składane 
przez cesarza Hadriana – m.in. Artemidzie i Heraklesowi. Wydaje się, że ich sąsiedztwo nie 
jest przypadkowe.

80  Vide: także M. Detienne, The Gardens of Adonis. Spices in Greek Mythology, Prince
ton 1994, s. xii.

81  Rozstrzygnięcie, czy polowanie ma wiele wspólnego ze składaniem ofiar, zależy od 
tego, czy możliwe jest stwierdzić coś pewnego o motywacjach uczestników. W. Burkert 
w znakomitej książce Stwarzanie świętości. Ślady biologii we wczesnych wierzeniach reli



BOGDAN BURLIGA RAH, 2011110

biorąc zaś pod uwagę ten czynnik, trudno byłoby uznać twierdzenie o tożsamo
ści polowania z aktem ofiarnym, który stanowił sedno postawy religijnej Greka82. 
W rezultacie tego typu rozumienie staje się dość problematyczne i wymaga 
pewnych uściśleń. Dlaczego? Z dwóch powodów, jak się wydaje.

Po pierwsze, w typowej, „olimpijskiej” krwawej ofierze greckiej („θυσία”)83, 
najważniejszy był moment określany jako sphagia84, tj. rytualne podcięcie gardła 
udomowionemu  zwierzęciu  hodowlanemu  (najczęściej  kozłu  lub  owcy)85. 

gijnych, przeł. L. Trzcionkowski, Kraków 2006, s. 195 – 196, stoi na stanowisku, iż mówiąc 
o relacjach wzajemności pomiędzy człowiekiem a bóstwem, należy rozróżnić dwa „poziomy”: 
ideologiczny (werbalny) i praktyczny. Wzgląd na wzajemność mógł być wyrażany tylko na 
tym pierwszym poziomie, podczas gdy w „praktyce” rytualnej o wzajemności nie było mowy: 
w ostateczności mięsa zabitego zwierzęcia nie otrzymywali bogowie, ale uczestnicy (choć 
jego redystrybucja mogła być różna) – tak łowów czy aktu ofiarnego. Jednak w słynnym 
streszczeniu powodów, dla jakich ludzie praktykują składanie ofiar, uczeń Stagiryty, filozof 
Teofrast (O pobożności – „Περί εὐσεβείας”, fr. 12. 42 – 44, wyd. W. Pötscher = Porfiriusz, De 
abst. 2. 24, wyd. A. Nauck), pisał, że dzieje się to z trzech przyczyn: po pierwsze, aby uczcić 
bogów; po drugie, aby złożyć im podziękowanie; po trzecie, by prosić o pomyślność („καὶ 
γὰρ ὅλως τριῶν ἕνεκα θυτέον τοῖς θεοῖς· ἢ γὰρ διὰ τιμὴν ἢ διὰ χάριν ἢ διὰ χρείαν τῶν 
ἀγαθῶν”); vide  także Artemidor, Onecrit. 2. 33; cf. R. Parker, Sacrificing Twice Seven 
Children: Queen Amestris’ Exchange with the God under the Earth (7. 114), [w:] The World 
of Herodotus,  red. V. Karageorghis,  I. Taifacos, Nicosia  2004,  s.  154,  na  temat χάρις 
i Ch SourvinouInwood, What Is Polis Religion?, [w:] The Greek City from Homer to Ale
xander, red. O. Murray, S. Price, Oxford 1990, s. 303. 

82  R. Lonis, Guerre et religion en Grece a l’epoque classique, Paris 1979, s. 107 – 108. 
Na temat ofiar bezkrwawych vide: Tukidydes, 1. 26. 6, który nazywa je „ἁγνὰ θύματα”; vide 
też S. Eitrem, Opferritus und Voropfer der Griechen und Römer, Kristiania 1915, s. 414 i n.

83  Wraz z następującą po niej ucztą, cf. F.A. Wolf, Ueber den Ursprung der Opfer, [w:] 
Kleine Schriften II, Halle 1869, s. 643; cf. G. Ekroth, The Sacrificial Rituals of the Greek 
HeroCults in the Archaic to the Hellenistic Periods, [Kernos Suppl. 12], Liège 2002, s. 196; 
ogólnie: S. Peirce, Death, Revelry, and Thysia, „Classical Antiquity”, 1993, t. 12, s. 219; vide: 
także L. Bruit Zaidman, P. Schmitt Pantel, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge 
1992, s. 29 – 35; R. Garland, Religion and the Greeks, Bristol 1995, s. 12 i n.; także A. Hen
richs, Blutvergießen am Altar: Zur Ritualisierung der Gewalt im griechischen Opferkult, [w:] 
Gewalt und Ästhetik. Zur Gewalt und ihrer Darstellung in der griechischen Klassik, red. 
B. Seidensticker, M. Uhler, Berlin – New York 2009, s. 65.

84  Vide: P. Stengel, Opferbräuche der Griechen, Leipzig–Berlin 1910, s. 92 i n.; L. Zie
hen, hasło Opfer, [w:] Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumwissenschaft XVIII. 
1, red. G. Wissowa, W. Kroll, K. Mittelhaus, Stuttgart 1939, kol. 588 i n. i 610 i n.; także 
D.J. Mc Carthy, The Symbolism of Blood and Sacrifice, „Journal of Biblical Literature”, 1969, 
t. 88, s. 170; vide: także E. Kearns, Ancient Greek Religion: A Sourcebook, Malden–Oxford 
2010, s. 214 – 215. Na temat innego rozumienia funkcji ofiary – klasyczna praca René Girarda, 
Violence and the Sacred, Baltimore–London 1979, rozdz. 1.

85  Vide: J.Z. Smith, The Domestication of Sacrifice, [w:] Violent Origins. Walter Burkert, 
René  Girard  and  Jonathan  Z  Smith  on  Ritual  Killing  and  Cultural  Formation,  red. 
R.G. HamertonKelly, Stanford (CA) 1987, s. 191 i n., oraz M.Z. Petropoulou, Animal 
Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200, Oxford 
2008, s. 10; P. Stengel, Griechische Kultusalthertümer, München 1898, s. 107 i n. zamieszcza 
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Historycy religii podkreślają dziś, że w tym to właśnie akcie wyrażała się istota 
greckiej pobożności86: była to zarazem forma nawiązania więzi czy kontaktu 
z bóstwem87, jak pisał w IV w. n.e. przyjaciel cesarza Juliana Apostaty, filozof 
Salustiusz w dziele O bogach i świecie (De deis et mundo, 16. 2)88. Dla kontrastu, 
tego samego nie można powiedzieć żadną miarą o uczestnictwie w pościgu 
i końcowym akcie zabicia podczas polowania dzikiej zwierzyny (tak drapieżnej, 
jak i roślinożernej, ale żyjącej swobodnie89). Wystarczy przytoczyć tu przejmu
jąco brzmiący dla nas, plastyczny opis Arriana (Cyn. 23. 4)90, z którego dowia

wymowny spis zabijanych na ofiary zwierząt; cf. również W. Burkert, Greek Religion…, s. 55 
oraz S. Isager, Sacred Animals in Classical and Hellenistic Greece, [w:] Economics of Cult 
in the Ancient Greek World [Boreas 21], red. T. Linders, B. Alroth, Uppsala 1992, s. 19. 
Przegląd wyobrażeń w malarstwie wazowym daje N. Himmelmann, Tieropfer in der grie
chischen Kunst, Opladen 1997. Na temat częstotliwości składania ofiar z bydła pisze w swym 
niezwykle ciekawym studium J. Mc Inerney, The Cattle of the Sun. Cows and Culture in the 
World of Ancient Greeks, Princeton 2010, zwłaszcza s. 12 – 13.

86  Jak mówi obrazowo Burkert (Homo Necans…, s. 2): „The worshipper experiences the 
god most powerfully not just in pious conduct or in prayer, song, and dance, bur in the deadly 
blow of the axe, the gush of blood and the burning of highpieces”; vide: R. Sorabji, Animal 
Minds  and Human Morals.  The Origins  of  the Western Debate,  Ithaca  1995,  s.  171; 
R. Osborne, Archaic and Classical Greek Art, Oxford 1998, s. 210; również I. Saelid Gilhus, 
Animals, Gods and Humans. Changing Attitudes to Animals in Greek, Roman and Early 
Christian Ideas, London – New York 2006, s. 114.

87  Vide: M. Jameson, Sacrifice and Ritual: Greece, [w:] Civilizations of Ancient Medi
terranean: Greece and Rome  II,  red. M. Grant, R. Kitzinger, New York 1988,  s. 974; 
G. Ekroth, Burnt, Cooked or Raw? Divine and Human Culinary Desires at Greek Animal 
Sacrifice, [w:] Transformations in Sacrificial. Practices: From Antiquity to Modern. Times, 
red. E. Stavrianopoulou, A. Michaels, C. Ambos, Berlin 2008, s. 88. 

88  Wyd. G. Rochefort; cf. G. Murray, Five Stages of Greek Religion, London 1943, s. 179 
i n.; vide też A. Henrichs, Dromena und Legomena. Zum rituellen Selbstverständnis der 
Griechen, [w:] Ansichten griechischer Rituale…, s. 71. Na temat doniosłości składania 
krwawych ofiar u Greków pisał K. Meuli, Griechische Opferbräuche, [w:] O. Gigon et. al., 
Phyllobolia. Festschrift P. Von Der Mühll, Basel 1946, s. 208; vide: Burkert, Homo Necans…, 
s. 2 – 3; również J.N. Bremmer, Greek Religion [Greece & Rome New Surveys in Classics 
No. 24], Oxford 1994, s. 38 – 39 oraz idem, Greek Normative Animal Sacrifice, [w:] A Com
panion to Greek Religion, red. D. Ogden, Malden–Oxford 2007, s. 136; również E. Kearns, 
religion, Greek, [w:] The Oxford Classical Dictionary, red. S. Hornblower, A. Spawforth, 
Oxford 19963, s. 1300. Warto wszakże zaznaczyć, że według niektórych są to sugestie dość 
arbitralne, ponieważ antyczne źródła nie mówią o tym, co Grecy odczuwali lub myśleli przy 
składaniu ofiar: naukowe rekonstrukcje mają w jakiejś mierze walor hipotetyczny.

89  Zazwyczaj określanych jednak jednym terminem (np. już w Odysei, 10. 171) – τὸ 
θηρίον, therion; cf. P. Chantraine, Études sur le vocabulaire grec, Paris 1956, s. 66 – 67; vide: 
O. Manns, Űber die Jagd bei den Griechen I [Königl. WilhelmsGymnasium Jahresbericht], 
Cassel 1888, s. 16 – 17. 

90  Istnieją zresztą  i  inne opisy samego momentu zabijania zwierząt  (jak chociażby 
w Eneidzie Wergiliusza czy Metamorfozach Owidiusza lub późniejszych Kobiercach Kle
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dujemy się, jak łatwo trafić jest włócznią w zmęczonego ucieczką jelenia91: „Koń 
ten [tj. scytyjski lub illyryjski – B.B.] wytrzymuje tak wielki dystans, że i w końcu 
jeleń się poddaje. Kiedy ten opada z sił i otworzywszy pysk zatrzymuje się 
z braku sił, można wówczas, o ile masz taki plan, trafić weń z bliska oszczepem, 
jak gdyby jeleń był związany; bądź – jeśli wolisz – zarzucić mu pętlę i przypro
wadzić żywego”92. Poza wspomnianym „zyskiem”, jakim w tym wypadku było 
potwierdzenie prestiżu społecznego oraz przyjemność samego pościgu (z pew
nością decydującym dla Arriana i wielu innych przedstawicieli ówczesnej elity93) 
i pozbawienia życia przeciwnika94, brak w tej relacji „religijnych” względów. 
Podobną wymowę mają trzy słynne sceny polowania w Homerowej Odysei.

W pierwszej z nich (Od. 10. 156 – 182) bohater uśmierca jelenia na wyspie 
Ajaia, będącej siedzibą Kirke. Tym, co najbardziej zwraca uwagę czytelnika, jest 
realistyczny opis, w jaki sposób zwierzę zostało zabite i przeniesione ku okrętom 
(„Ugodziłem go w sam środek krzyża, dzida spiżowa przeszła na wylot: z krzy
kiem upadł w proch i dusza z niego uleciała”; tu i dalej przeł. J. Parandowski)95. 
Dwa pozostałe epizody także nie pozostawiają wątpliwości, że zabicie podczas 
łowów miało  dla  Greka  inny  charakter  niż  ubój  rytualny. W  księdze  XII 
(326 – 365) Odys i załoga trafiają na wyspę Trykania, gdzie pasie się stado krów 
i trzoda owiec Heliosa. Wbrew wcześniejszym przestrogom Kirke i Tejrezjasza, 
powodowani głodem towarzysze Odysa dokonują rytualnego zarżnięcia wołów: 
„Otoczyli je kołem i modlili się do bogów. Z dębu o gęstej grzywie zrywali 
świeżo rozwinięte liście, bo nie było białego jęczmienia na okręcie. Skończyli 
modły, zabili, obdarli ze skóry, wycięli uda i z obu stron obłożyli tłuszczem, na 
to jeszcze dali surowego mięsa. Nie mieli wina, by wylać na płonące ofiary, więc 
wodą skropiwszy spalili wszystkie wnętrzności”. Jak wiadomo, owa „bezbożna” 
uczta trwała aż sześć dni i zakończyła się oczywiście karą, ale jest rzeczą zna

mensa  z Aleksandrii),  opowiedziane  niekiedy  z  „perspektywy”  zabijanej  ofiary;  vide: 
A. Sestili, Lucio Flavio Arriano, Il cinegetico. Trattato sulla caccia, Torino 2010, s. 60.

91  K. Schauenburg, Jagddarstellungen…, s. 15; vide: A. King, Mammals. Evidence from 
Wall Paintings, Sculpture, Mosaics, Faunal Remains, and Ancient Literary Sources, [w:] The 
Natural History of Pompeii, red. W. Feemster Jashemski, F.G. Meyer, Cambridge 2002, s. 419.

92  Vide: F. Maspero, Bestiario antico, Piemme 1997, s. 89. 
93  J. Aymard, Essai sur les chasses romaines. Des origines a la fin du siècle des Antonins, 

Paris 1951, s. 16 – 17. 
94  Vide zwłaszcza D. Sansone, Greek Athletics and the Genesis of Sport, Berkeley – Los 

Angeles – London 1988, s. 45, który słusznie utrzymuje, że pomimo współczucia okazywa
nego ściganej zwierzynie, głównym powodem jej szybkiego i bezbolesnego zabicia jest chęć 
udowodnienia przez łowcę własnych umiejętności.

95  Co podkreśla słusznie R. Scodel, Odysseus and the Stag, „Classical Quarterly”, 1994, 
t. 44, s. 530; vide: uwagi A. Heubecka, [w:] A. Heubeck, A. Hoekstra, A Commentary on 
Homer’s Odyssey. Volume II, Books IX–XVI, Oxford 1989, s. 53.
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mienną, że przed spełnieniem tej zakazanej ofiary załoga żywiła się przez prawie 
miesiąc tym, co upolowała i złowiła: „skoro się wyczerpały zapasy okrętowe, 
zmuszeni byli uganiać się za zwierzyną, łowić ryby zgiętym haczykiem, chwy
tać ptactwo, wszystko, co wpadło im w ręce, bo głód doskwierał w żołądkach”96. 
Podobny sens ma trzecia z kolei, niemniej słynna opowieść – o bliźnie Odysa, 
przedstawiona przez narratora w księdze XIX (428 – 466). Historia dotyczy 
łowów w Parnasie, w rodzimej posiadłości dziadka bohatera, Autolikosa. Z oka
zji odwiedzin dorosłego już Odysa odbyło się tam polowanie, podczas którego 
dzik zdążył zranić bohatera w udo, nim ten go ubił. Podobnie jak w poprzednim 
opowiadaniu, także i tutaj nie towarzyszy polowaniu żaden religijny rytuał, 
narracja koncentruje się w zamian na szczegółach, gdzie dokładnie został ranny 
Odys i w którym miejscu dzida przebiła rozjuszone zwierzę97. Jest natomiast 
wielce charakterystyczne, że w przeddzień wyprawy miała miejsce uczta, pod
czas której złożony został w ofierze pięcioletni wół. 

Jeśli wolno byłoby pokusić się o jakieś wnioski ogólniejszej natury, należa
łoby zatem uznać, że łowy nie należały w opinii Greków do działań klasyfiko
wanych jako hiera, pozostawały mimo to zajęciem zaliczanym do szerszej 
kategorii tych postaw, które określano jako hosia. Tą właśnie okolicznością 
można wytłumaczyć fakt, że patrząc z dzisiejszej perspektywy, antyczny Grek 
traktował najczęściej polowanie i zabijanie dzikich stworzeń jako problem – sit 
venia verbo – natury technicznej. Potwierdzeniem słuszności tej obserwacji 
są właśnie same podręczniki łowiectwa i przyczyna, dla jakiej były w ogóle 
komponowane: miały po prostu dostarczyć wiedzy fachowej, od przedstawienia 
budowy anatomicznej  i natury zwierząt (tych, które ścigały i były ścigane; 
w realiach greckich – głównie psa i zająca) – po specjalistyczne opisy budowy 
pułapek i technik zabijania. Nie dziwi zatem specjalnie fakt, że z wyjątkiem 
filozofów pitagorejskich, myśliwi antyczni niespecjalnie przejmowali się ściga
nymi i zabijanymi zwierzętami ze względu na nie same98, jeśli zaś tak było, 
powodem była raczej ich boska opiekunka oraz lęk przed nią.

96  Wyd. P. von der Mühll.
 „ καὶ δὴ ἄγρην ἐφέπεσκον ἀλητεύοντες ἀνάγκῃ,

ἰχθῦς ὄρνιθάς τε, φίλας ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο,
γναμπτοῖσ’ ἀγκίστροισιν· ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός”.

97  J. Russo,  [w:]  J. Russo, M. FernandezGaliano, A. Heubeck, A Commentary on 
Homer’s Odyssey, Volume III, Books XVII–XXIV, Oxford 1992, s. 98; vide: W. Burkert, 
Horror Stories. Zu Begegnung von Biologie, Philologie und Religion, [w:] Gewalt und Opfer: 
im Dialog mit Walter Burkert, red. A. Bierl, W. Braungart, Berlin – New York 2010, s. 50.

98  Nawet jeśli widzieli w nich niekiedy istoty obdarzone thymos, tj. duszą, jak w Odysei, 
10. 156; jest rzeczą ciekawą, że takich samych, humanitarnych względów zdaje się nie brać 
pod uwagę myśl wczesnochrześcijańska: w krytyce krwawych ofiar u Greków i Rzymian 
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Po wtóre, pojawia się argument o kolejności procedur w obu działaniach. 
Burkert99 przypomina, że zasada „wzajemności daru” przybierała u Greków 
formę ujętą najlepiej w łacińskiej formule: do ut des100. W przypadku łowów 
takiej relacji nie ma, pojawia się natomiast – jeśli wolno tak rzec – nieco zmie
niona jej wersja, niedotycząca jednak bezpośrednio samego polowania: do quia 
dedisti – „składam (ci) dar, ponieważ wcześniej podarowałaś mi (zwierzę)”101. 
Z interpretacji tej ponownie wynika, że samo polowanie, mimo że znajdowało 
się pod stałą opieką i „patronatem” bóstw(a), było raczej odwróceniem sekwen
cji aktu ofiarnego, w mniejszym bądź większym stopniu utrwalonej i przestrze
ganej w czasach klasycznych (zwłaszcza w przypadku ofiar składanych bóstwom 
granicznym). W pierwszym przypadku mamy bowiem pościg i pozbawienie 
życia przeciwnika, które są warunkiem i okazją wyrażenia stosownych podzię
kowań i gratyfikacji, a więc właściwego rytuału religijnego, który następował 
po zabiciu na polowaniu lub po udanym pościgu102; w drugim, jak podkreślają 
niemal wszyscy badacze tego problemu, krwawy akt odebrania życia zwierzęciu 
był jednocześnie tą chwilą, w której ofiarnicy doświadczali obecności sacrum103. 

Przyjrzyjmy się jeszcze raz tej kolejności u Arriana. Nie tylko poświadcza 
on, iż podziękowania składało się po zakończonych łowach, ale opisuje nawet 
inne, znacznie lepsze w jego mniemaniu, sposoby wyrażania wdzięczności za 
udaną ingerencję człowieka w dziki świat przyrody, jaką w istocie było polowa
nie. W rezultacie we wspomnianym już jego podręczniku O łowiectwie niepo
kojąca kwestia104, by nie zapomnieć o złożeniu podziękowań opiekunce łowów 
za łup, nie jest li tylko prywatną obsesją zabobonnego pisarza (choć może na 
taką wyglądać)105, ile odzwierciedla raczej – jak się wydaje – jeden z ważnych 

zwolennikom nowej filozofii nie chodziło o zwierzęta, ale polemikę z tradycyjnym systemem 
wierzeń i rytuałów. 

  99  W. Burkert, Stwarzanie świętości…, s. 201.
100  Także K. Mc Clymond, Beyond Sacred Violence. A Comparative Study of Sacrifice, 

Baltimore 2008, s. 14.
101  Vide ogólnie H. Hubert, M. Mauss, Esej o naturze i funkcji ofiary, przeł. L. Trzcion

kowski, Kraków 2005, s. 16.
102  W. Burkert, Stwarzanie świętości…, s. 201 zauważa słusznie, iż dar dla boga a trady

cyjna ofiara mają ze sobą wiele wspólnego, ale nie są tożsame.
103  J. Rudhardt, Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du 

culte dans la Grèce classique, Paris 1958, s. 264.
104  Vide: S. Estienne, Festa venatica. Quels rituels pour la chasse dans le monde romain?, 

[w:] Chasses antiques…, s. 204.
105  Vide: A. Purvis, Singular Dedications. Founders and Innovations of Private Cults in 

Classical Greece, London – New York 2003, s. 9 – 10; vide jednak A.D. Nock, Religious 
Attitudes of the Ancient Greeks, [w:] Essays on Greek History and Religion II, red. Z. Stewart, 
Oxford 1972, s. 541; również termin „religia osobista”, użyty przez A.J. Festugiére’a, byłby 
tu na miejscu (Personal Religion among the Greeks, Berkeley – Los Angeles 1960, s. 4). 
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dylematów ówczesnych myśliwych w ogóle: ponieważ ewentualny gniew bogini 
mógłby okazać się dla adepta łowów niemałym problemem, myśliwy stara się 
być możliwie skrupulatny; co więcej, proponuje nawet własny sposób gratyfi
kacji (Cyn. 33 – 35)106. Oto jego słowa: „33. Trzeba przecież składać w ofierze 
Artemidzie Łowczyni za taką właśnie zdobycz107: musisz złożyć ofiarę za to, że 
odniosłeś sukces na łowach i ofiarować bogini pierwsze części ubitych zwierząt; 
dokonać rytualnego oczyszczenia  tak psów,  jak  i psiarczyków – idąc –  jak 
nakazuje tradycja – za rodzimymi regułami108. 34. 1. To Celtowie są tymi, którzy 
pielęgnują zwyczaj składania w ofierze Artemidzie corocznych ofiar. Oni to 
bowiem ustanawiają dla bogini skarbczyk i za złapanego zająca wrzucają do 
tego skarbczyka dwa obole, za lisa natomiast – drachmę, gdyż przechera to 
chytry i pożerający zające. Z tego powodu umieszczają tam i większe sumki, jak 
gdyby w podziękowaniu za nieprzyjaciela, wziętego na wojnie do niewoli. Na 
przykład, za upolowanego jelenia cztery drachmy, bo skoro bydlę jest potężne, 
to i prestiż z takiego polowania płynie większy. 2. Kiedy zaś lato się już skończy 
i nadchodzi święto narodzin Artemidy, skarbczyk jest otwierany i za uzbierane 
pieniądze kupują oni zwierzę ofiarne: jedni owcę, inni kozę, ktoś tam kupi 
jałówkę, o ile starczy po temu środków. 3. Po dokonaniu zarżnięcia i złożeniu 
«Łowczyni» pierwszej części ze zwierząt ofiarnych (jak to jest w zwyczaju u ich 
poszczególnych plemion), ucztują i oni sami, i psy. W takim to dniu obdarzają 
charty wieńcami, aby dzięki temu było oczywiste, że świętują na ich cześć. 35. 
1. I ja wraz ze współtowarzyszami łowów naśladuję zwyczaj Celtów: i mogę 
zaświadczyć, że nic, co przytrafia się ludziom bez wiedzy bogów, nie wychodzi 
w końcu na dobre. 2. Bo przecież ci, co żeglują, też zaczynają do bogów – 
przynajmniej te osoby, którym zależy na ocaleniu. A kiedy ujdą cało, składają 
ofiary dziękczynne bóstwom mórz: Posejdonowi, Amfitrycie i Nereidom. Ci 
natomiast, co zajmują się uprawą roli – Demetrze, jej córce oraz Dionizosowi. 
Ludzie trudzący się pracami wyrobniczymi – Atenie i Hefajstosowi; natomiast 
ci, którzy się poświęcają kulturze – Muzom, Apollonowi «Przewodnikowi» Muz, 
Pamięci oraz Hermesowi. Z kolei zaangażowani w sprawy miłosne – Afrodycie, 
Erosowi, Peitho i Charytom. 3. Na podobnej zasadzie ludzie oddani łowom nie 
powinni zaniedbywać ani Artemidy Łowczyni i Apollona, ani Pana i Nimf, ani 
Hermesa Enodiosa i Hermesa Przewodnika oraz całej reszty bóstw górskich109. 

106  B. Poulsen, op. cit., s. 403.
107  „χρὴ θύειν Ἀρτέμιδι Ἀγροτέρᾳ”.
108  Co zresztą wskazuje, jak bardzo utylitarny i wymierny charakter miała grecka poboż

ność; vide ogólnie M.P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion I, München 1955.
109  Vide: A. Schnapp, Heroes and Myths of Hunting in Ancient Greece, [in:] Greek and 

Egyptian Mythologies, red. Y. Bonnefoy, Chicago 1992, s. 120.
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4. W przeciwnym razie będzie rzeczą nieuniknioną, że ich wysiłki spełzną na 
niczym: bo i psy zostaną poranione, i konie okuleją, i ludzie nie osiągną celu”110.

Słowa przytoczone powyżej mogą być interpretowane jako swoiste credo 
pobożnego myśliwego i zarazem człowieka głęboko religijnego111. Rozdział 33 
jest tutaj o tyle istotny, że przypomina o tradycyjnym, najpopularniejszym wśród 
greckich myśliwych, sposobie wyrażania podziękowania: mowa o słynnych 
„pierwocinach” („ἀνατιθέναι ἀπαρχὰς τῶν ἁλισκομένων”; cf. Wergiliusz, Ecl. 
7. 29 – 30; Stacjusz, Theb. 9. 589 – 591; Anth. Gr. 6. 111 – 116)112, który to termin 
słownik Liddella & Scotta (LSJ 9, s. v.) tłumaczy jako „primal offering” i „fir
stlings”113.  Uwagi  o  pierwocinach  potwierdzają  ponownie  słuszność  tezy 
o  „handlowych”  (jeśli można  tak  powiedzieć) motywacjach Greków  przy 
składaniu ofiar, w których chodziło, jak przypomina Burkert114 o „wzajemność 
daru”. U Arriana powinność ta tłumaczona jest głębokim przeświadczeniem 
(Cyn. 35. 4), iż miłośnicy polowania („τοὺς ἐπὶ θήρᾳ ἐσπουδακότας”) muszą 
pamiętać  o  Artemidzie  Łowczyni  („οὐ χρὴ ἀμελεῖν τῆς Ἀρτέμιδος τῆς 
Ἀγροτέρας”),  inaczej  bowiem  czeka  ich  niepowodzenie  podczas  kolejnej 
wyprawy („αἱ κύνες βλάπτονται, καὶ οἱ ἵπποι χωλεύονται, καὶ οἱ ἄνθρωποι 
σφάλλονται”: Cyn. 35. 4) – będzie ono rezultatem zaniedbania powinności 
należnych tej bogini. Wprawdzie współcześni badacze wątpią, by w greckiej 
praktyce polowania istniały jakieś niepisane prawa łowieckie, tym niemniej 
Arrian wskazuje wyraźnie, że pewnych zwyczajów starano się po prostu prze
strzegać, i działo się to ze względów religijnych. Należało do nich dla przykładu 
„oczyszczenie”  psów  i  psiarczyków  („ἀποκαθαίρειν τὰς κύνας καὶ τοὺς 
κυνηγέτας”)115. Być może do tego niepisanego „kodeksu” należał również inny 
zwyczaj – wzmiankę o nim czyni pisarz w rozdziale 22. 1, przypominając 

110  Tłumaczenie moje – B.B. (vide: przypis 1).
111  Vide: J.K. Anderson, Hunting, s. 120 – 121, 170.
112  Vide: ibid., s. 119; cf. R. Parker, J. Boardman, [w:] ThesCRA I, s. 269 – 281 i 269 – 318.
113  Aparche była zatem darem wotywnym, vide: Porfiriusz, De abst. 2. 24: „jesteśmy 

zdania, że należy składać pierwociny” („ἡγούμεθα δεῖν ποιεῖσθαι τὰς ἀπαρχάς”). Arrian jest 
tutaj, jak widać, skrupulatny: ścigana i chwytana zwierzyna to po prostu τῶν ἁλισκομένων, 
nie ma mowy o zwierzętach ofiarnych. Ofiarny natomiast charakter ma dopiero wspomniana 
aparche; cf. Plutarch, De sollertia anim. 965C, 10 (ed. C. Hubert), gdzie zwierzyna to po 
prostu „łup”: „Ὀπτᾶτον, ὃς ’πολλοῖς μὲν ἐνάλου ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις 
ἀγλαΐσας’ τὴν Ἀγροτέραν ἅμα θεὸν καὶ Δίκτυνναν” („Mam na myśli […] Optata, który 
mnogimi łupów pierwocinami, z górskich jak i morskich łowów, uczcił nieraz Artemidę 
Łowczynię i zarazem Diktynnę”; przeł. Z. Abramowiczówna). 

114  Vide: przypis 81; także J.E. Harrison, Prolegomena…, s. 4.
115  Czasownik „ἀποκαθαίρειν” oznacza tu oczywiście czynność o religijnym charakterze 

(vide: R. Parker, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion, Oxford 1983), 
co dowodzi tylko, że, jak słusznie pisał już Zieliński, Religia staroż. Gr…, s. 54, „rozlew 
krwi na polowaniu […] niepokoił sumienie Greka”. Ta trafna uwaga (Zieliński cytuje miejsce 
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myśliwym, że istnieje „uświęcony obyczaj” (θέμις), aby nie szczuli oni psami 
młodych zajęcy. Dla Arriana jest to ponownie wyraz uszanowania woli bogini 
(τῇ θεῷ), wpisujący się zresztą w jego ogólniejsze przeświadczenie (filozofię 
życia), popularne w myśli greckiej, iż wszelakie dobro, jakiego doznaje człowiek 
w tym życiu, jest zasługą bóstw (Cyn. 35. 1: „οὐδὲν ἄνευ θεῶν γιγνόμενον 
ἀνθρώποις ἐς ἀγαθὸν ἀποτελευτᾷ”)116.

Najciekawsze informacje przynosi jednak rozdział 34 traktatu, gdzie historyk 
opowiada o celtyckim sposobie składania ofiar po udanych łowach, nie kryjąc 
wcale (r. 35. 1), że sam go stosuje. Nie wiadomo, na ile był to rozpowszechniony 
zwyczaj wśród greckiej i rzymskiej elity łowieckiej w II w. n.e. (obyczaj dowo
dzi z pewnością wielkiego wpływów zwyczajów Galatów), ale sam przykład 
pozostaje znamienny, gdyż potwierdza sugerowaną tu interpretację, iż wprawdzie 
antyczni odczuwali podczas polowań „świętą” i czujną obecność Artemidy, ale 
właściwa, by  tak rzec, sakralizacja polowania zaczynała się  już po samym 
pościgu: w przypadku opisanym przez Arriana przybierała formę każdorazowych 
opłat za upolowane zwierzę (zauważmy ponownie, że samo zbieranie  tych 
funduszy nie miało znamion sakralności), by w końcu  roku przerodzić  się 
w ostentacyjną ofiarę ze specjalnie zakupionego pod koniec każdego roku za 
uzbierane datki zwierzęcia hodowlanego – zresztą  typowego przy ofiarach 
greckich. Warto zauważyć, że dopiero  ta  tradycyjna gratyfikacja w postaci 
aparchai ze zwierząt ofiarniczych (Cyn. 34. 3: „τῶν ἱερείων ἀπαρξάμενοι”), 
będąca powszechnych zwyczajem celtyckim („ὡς ἑκάστοις νόμος”), ma wymiar 
rytualny, sakralny: przede wszystkim użyte tu określenie „τῶν ἱερείων” („zwie
rzęta ofiarne”)117 dotyczy właśnie owych specjalnie zakupionych na ten cel sztuk; 
termin ten pojawia się zresztą w literaturze greckiej wraz z poematami Home
rowymi118. Dodatkową innowacją, która musiała najbardziej zaszokować grec
kiego czytelnika, była owa wspólna uczta, na której równorzędnym ucztującymi 
były celtyckie psy myśliwskie, słynne vertragi, honorowane nawet z tej okazji 
wieńcami: to one właśnie są prawdziwymi bohaterami celtyckich uczt.

z Hezjoda) opiera się na przeświadczeniu, że Zeus dał prawo zwierzętom, by pożerały się 
nawzajem, ludzie jednak otrzymali poczucie prawdy i sprawiedliwości. 

116  To w tym ostatnim sensie łowy są wpisane w szerszy kontekst relacji człowiek–bóstwo, 
nazwaną przez Burkerta, Stwarzanie świętości…, s. 175, „wzajemnością”.

117  Vide: R. Beekes, Etymological Dictionary…, s. 580.
118  Il. 22. 159 – 160 („ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην ἀρνύσθην”); Od. 14. 94 („ἱρεύειν 

ἱερήϊον”); Od. 14. 250 („ἱερήϊα πολλὰ παρεῖχον”); Herodot, 1. 132; 6. 57; Arystofanes, Lys. 
84; Pax, 1091; Andokides, 1. 126; Ksenofont, Cyr. 1. 4. 17 („ἱερείων”); Lukian, De sacrif. 
12; podobnie Salustiusz, De deis et mundo, 16. 2 („ζῷα θύουσιν ἄνθρωποι”); vide ogólnie: 
W. Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, Edinburgh 1894, s. 369 i n. 
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ZAMIAST ZAKOŃCZENIA, CZYLI „W JAKIMŚ SENSIE”

Historycy religii greckiej często przypominają, że dla starożytnego Greka nie 
istniała dychotomia: sacrum–profanum. To niewątpliwie słuszna obserwacja 
i należy uznać, że nie inaczej było w przypadku tak popularnej rozrywki i zaję
cia, jakim były polowania. Jak staraliśmy się zasugerować, w kulturze greckiej 
sakralizacja tego zajęcia miała jednak specyficzny charakter, nierozerwalnie 
związany z naturą helleńskich wierzeń jako takich oraz greckich wyobrażeń, kim 
są bogowie i jaki jest zakres ich wpływów. 

Z polowaniami i antycznym rytuałem ofiarniczym wiąże się dodatkowo inny, 
prawdziwie fascynujący problem. Jak wiadomo, zagadnienie to, jak również tezę 
o wzajemnym powiązaniu tych dwóch rodzajów „rytuałów”, wprowadził do 
współczesnej nauki o greckich wierzeniach profesor Burkert, wykorzystując 
zresztą wcześniejsze obserwacje i badania Karla Meuliego119 nad praktykami 
łowieckimi ludów zamieszkujących dzisiejszą Syberię. Zgodnie z tymi spostrze
żeniami źródeł krwawego rytuału ofiarnego należy dopatrywać się w praktykach 
myśliwych z epoki paleolitu. Teoria  ta,  jak wiadomo, znalazła  się obecnie 
w ogniu krytyki120. W prezentowanym artykule także wyraziłem wątpliwość 
w zasadność tej tezy, zagadnienie to pozostaje jednak w dalszym ciągu niezwy
kle intrygujące i wymaga odrębnego potraktowania. 

119  Vide: przypis 88.
120  Vide: powyżej cytowane prace S. Peirce, przypis 83 oraz J.Z. Smitha, przypis 85.


