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Kamie  narz dziem puryfikacji: kamienowanie staro ytnych
GrekÓw jako rytua  oczyszczenia
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Streszczenie
Pojmowanie winy w staro ytnej Grecji by o zakorzenione w my leniu symbolicznym, wszelkie zachowania zwi zane

z przewin  wykazywa y za  zwi zek ze zmaz  relig  n  (gr. miasma) oraz powszechnym l kiem przed tym, co nieczyste.
Tak e kamienowanie, stanowi ce jedn  z metod wykonywania kary mierci, odznacza o si  specyÞ k  blisk  obrz dom
oczyszczenia. Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie, wyst puj cych na gruncie greckim, relig  nych konotacji
aktu kamienowania – rytua u pom  anego milczeniem przez wi kszo  opracowa  podejmuj cych temat greckiej zmazy
– oraz puryÞ kacyjnego aspektu rzutu g azem.
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Stone as the puriÞ cation tool: stoning of Ancient Greeks as the puryÞ catory practice

Abstract
Understanding of guilt in Ancient Greece was deeply ingrained in symbolic language; particularly any behaviour that 

could be tied to o  ence was connected with the religious „stain” (grc. miasma) and the common fear of having contact with
someone who is „unclean”. Also, the ritual of stoning, which was the main form of capital punishment, was one of the meth-
ods of puriÞ cation. However, most publications on the issue of Greek stain exclude the question of stoning. The aim of the 
publication is to complete this omission and to show the religious connotation of the act of throwing stones in Ancient Greece.
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W staro ytnej Grecji istnia y cztery sposoby wykonywania kary mierci1: za pomoc  kamieni, poprzez str cenie
skaza ców w przepa  (w Atenach nazywan  barathron2), przez tzw. apotympanismos, czyli – jak wspó cze nie uwa a
wi kszo  badaczy3 – przybicie aresztanta za pomoc  elaznych pr tów do drewnianego s upa4, oraz za po rednictwem
cykuty (k neion). Cho  pozornie mo e si  wydawa , e wszystkie one stosowane by y zamiennie, wybór danej metody
by  ci le uzale niony od charakteru przewiny, której dotyczy 5; inaczej mówi c: ka dy z rodków stracenia skazanego
odznacza  si  pewn  specyÞ k , wyznaczaj c  okoliczno ci, w których jego u ycie stawa o si  uprawnione. W wypadku
kamienowania – metody najbardziej spektakularnej, ponadto najbli szej „kolektywnej wra liwo ci” umys owo ci archa-
icznych – kluczowy by  charakter obrz dowy, koresponduj cy z wiar  staro ytnych w magiczn  zdolno  kamieni do
odwracania „nieczysto ci”.

Wyrazi  to Platon w Prawach, jednym ze swych ostatnich dzie . Rozwa aj c kwesti  rozwi za  ustawodawczych
dotycz cych karania morderców, Þ lozof g osi : „Nie ma bowiem innego oczyszczenia (katharsis) od zmazy (manthentos)

1 G. Herman, Morality and Behaviour in Democratic Athens: A Social History, Cambridge 2006, s. 292.
2 Z. W clewski, S ownik grecko-polski, Warszawa 1874, s. 126, barathron: „otch a , przepa ; zw . przepa  skalista w Atenach w obwodzie gminy 

Hippothoontis, do której wskazanych na mier  z oczy ców str cano”. Zob. podstawowe studium na temat barathronu jako metody wymierzania kary mierci: A. 
Kerampoullos, Ho apotympanismos: symbol  archaiologik  eis t n istorian tou poinikou dikaiou kai t n laographian, Athina 1923 (streszczenie pracy Kerampo-
ullosa: L. Gernet, Capital Punishment [w:] P. J. Rhodes (red.), Athenian Democracy, Oxford 2004, s. 137-141).

3 Pod aj cych za: A. Kerampoullos, dz. cyt.
4 J. Fine, The Ancient Greeks: A Critical History, Cambridge/London 1983, s. 420: „the criminal was fastened by means of Þ ve cramp irons to a wooden 

plank which was then set upright in the ground. It is uncertain whether the victim was left to die in agony after possibly days of exposure, or whether death was 
hastened by gradually tightening the iron collar”. Zobacz tak e opis procedury apotympanismos u L. Gerneta, dz. cyt., s. 135-136.

5 Szczególnie ostatni z rodków odbiega  od reszty: dobrowolny charakter za ycia trucizny stawia  skazanego w zupe nie innym wietle i oko-
liczno ciach ni  publiczne egzekucje – cz ce w sobie legalny wyrok s dowy (realizacj  przepisów prawnych) z publicznym linczem. L. Gernet s dzi 
nawet, e z tego powodu nie traktowano tej formy „kary ostatecznej” jako egzekucji we w a ciwym sensie tego s owa; postrzegana by a ona raczej jako 
dopuszczalne,  kontrolowane samobójstwo, L. Gernet, dz. cyt., s. 137. 
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przelanej wspólnej krwi i nie da si  ona zmy , zanim dusza, która winna jest grzechu, mierci  nie okupi mierci” (872e-
-873a). Dlatego gdy s d uzna, e kto  jest winny zbrodni zabicia swojego krewnego, „s udzy s dowi wraz z w adzami 
poprowadz  skaza ca na stracenie, po czym zawlok  nagie zw oki na wyznaczone poza miastem rozdro e, gdzie zbior  
si  wszystkie w adze pa stwowe i ka dy z obecnych we mie kamie  i w imieniu pa stwa ci nie w g ow  trupa” (873b, 
prze . M. Maykowska)6. Cho  pomys y Platona nie stanowi  bezpo redniego odbicia praw funkcjonuj cych w Atenach, 
nie zosta y tak e nigdy zrealizowane w wiecie helle skim, opieraj  si  na realnych przekonaniach Greków7 – stanowi  
tym samym istotn  wskazówk  dla interpretacji charakteru kary mierci, jak  jest kamienowanie.

W niniejszej pracy pragniemy, przyjmuj c za punkt wyj cia poj cie „zmazy”, dostarczy  dowodów potwierdzaj cych 
Plato skie intuicje; przyjrze  si  ceremonii kamienowania, greckim mniemaniom na temat w a ciwo ci kamienia oraz 
jego roli w yciu relig  nym. W rozwa aniach dotycz cych metod karania mierci  aspekt puryÞ kacyjny jest bowiem 
zupe nie pom  any b d  marginalizowany. Relig  no-magicznych konotacji kamienia oraz czynno ci kamienowania jako 
rodka przeciwdzia aj cego (relig  nie rozumianej) przewinie nie doceni  nawet Robert Parker, autor epokowego dzie a 

po wi conego greckiej nieczysto ci8; tak e najwa niejsze monograÞ e dotycz ce greckiej relig  no ci w opisach narz dzi 
puryÞ kacji pom  aj  kamie 9.

Liczymy tym samym, e uda nam si  pokaza , i  akt przemocy, jakim by o obrzucenie winnego zbrodni kamieniami, 
w ród staro ytnych stymulowany by  nie tylko przez specyÞ czne rozumienie postawy obywatelskiej i praktyki spo ecznej 
b d  przez negatywne zap dy mas, lecz tak e przez wierzenia i tradycje relig  ne.

Kamie  narz dziem walki z „pot gami z o liwymi”
ledz c zachowane do naszych czasów teksty antyczne, mo emy zaobserwowa , e kamienie w wyobra ni Helle-

nów posiada y silne asocjacje magiczne; by y one naznaczone w a ciwo ciami nadprzyrodzonymi, które ludzie ch tnie 
wykorzystywali (b d  pragn li wykorzystywa ) we w asnym interesie: przede wszystkim do agodzenia wszelkich 
niepowodze  oraz ochrony przed niepomy lno ci . Zwróci  na to uwag  ju  James Frazer10, opisuj cy wiar  Hellenów 
w lecznicze kwaliÞ kacje ska  (np. leczenie uk sze  w a, przyspieszanie gojenia si  ran)11, zdolno  do zapewniania po-
przez g azy karmi cym piersi  kobietom obÞ to ci mleka oraz zwi kszania zbiorów upraw w gospodarstwach rolnych12. 
Przekonanie o anormalnych cechach minera ów podzielali nawet Þ lozofowie i uczeni13. I cho  puryÞ kacyjne zdolno ci 
drzemi ce w kamieniach nie wyczerpuj  bogactwa funkcji, które przypisywali im staro ytni, wyczuwamy ich zwi zek ze 
zmaz : nieczysto ci , której znakiem s  „wszelkie choroby, cierpienia, mier , niepowodzenia”14, i której skutkom Grecy 
pragn li przeciwdzia a  poprzez dzia ania magiczne.

Spo ród gro cych ludno ci archaicznej niepomy lno ci przedmiotem szczególnych obaw by y dzia ania wywo ywa-
ne przez duchy, których namacalna obecno  sp dza a sen z powiek wi kszo ci wyznawców popularnej magii ludowej. 
Kamienie, b d c przedmiotami magicznymi zapobiegaj cymi harcom pot g z o liwych15 oraz odp dzaj cymi quasi-ma-

6 Platon, Prawa, Warszawa 1997, s. 370-371.
7 Platon, najwyra niej wiadom swej bezsilno ci w walce z mniemaniami prostych ludzi, godzi si  w Prawach na kompromis mi dzy konstruk-

tem „idealnego pa stwa” zarysowanym w Rzeczpospolitej a zastan  przez siebie religi . Sam zdaje si  zreszt  informowa  o tym swoich czytelników 
zob. Platon, Prawa 738b-d (polski przek ad: Warszawa 1997). Na temat zwi zku Praw z praktyk  prawno-religijn  dawnej Attyki zob. R. Parker, 
Miasma. Pollution and PuriÞ cation in early Greek Religion, Oxford 1983, s. 112-114.

8 Wspominaj c w swej pracy o kamienowaniu opisa  je raczej jako form  publicznego linczu: „just the kind of offence which was liable to provoke 
particularly violent forms of popular revenge”, R. Parker, Miasma, dz. cyt., s. 194.

9 Zob. W. Burkert, Greek Religion, Oxford 1985, s. 76.
10 Przypuszcza  on nawet, e „kamienie u ywane by y jako amulety na d ugo, zanim zacz to je nosi  wy cznie dla ozdoby”. J. Frazer, Z ota Ga , 

Warszawa 1965, s. 56.
11 Zdaniem staro ytnych kamienie nadawa y si  szczególnie do zwalczania przypad o ci zwi zanych z wyciekiem p ynów ustrojowych z organizmu: 

zawienia oczu, wszelkich krwotoków itp., Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus XII, s. 204; Orybazjusz, Collectiones Medicae 
XV, s. 26, [cyt. za:] S. Blakely, Myth, Ritual and Metallurgy in Ancient Greece and Recent Africa, Cambridge 2006, s. 141.

12 J. Frazer, Z ota Ga , dz. cyt., s. 56-57.
13 Tales z Miletu, dzi ki „obserwacji kamienia magnetycznego i bursztynu przypisywa  posiadanie duszy cia om martwym”, Diogenes, Laertios I, 1, 24 

(polski przek ad: Diogenes, Laeortios, ywoty i pogl dy s ynnych Þ lozofów, Warszawa 2006), Galen za  mia  twierdzi , e „bursztyn przyci ga str czki bobu”; Fo-
cjusz, Biblioteka, 279 (polski przek ad: Focjusz, Biblioteka, t. IV: Kodeksy 238-248, Warszawa 1996); Platon w Timajosie, atakuj c nastawienie badawcze 
swoich kolegów-Þ lozofów, zaprzecza za  pogl dowi, jakoby “bursztyny i magnesy” si  przyci ga y; Platon, Timajos 80d (polski przek ad: Platon, Dialogi, T. 2, 
K ty 1999).

14 P. Ricoeur, Symbolika z a, Warszawa 1986, s. 29.
15 Okre lenie zaczerpni te z pracy Wiktora Klingera, Nowogreckie pomniki przekle stwa i tradycje staro ytne, „Przegl d Klasyczny” 1938, nr 4 (10), s. 

724.
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terialne si y demoniczne, u ywane by y przez Greków g ównie poprzez rzucanie. Odwracaj cy charakter tego gestu ilu-
struje Teofrastowy opis „cz owieka zabobonnego”, czyli odczuwaj cego l k przed czynnikami nadprzyrodzonymi (Charaktery 
XVI 3, prze . I. D bska): „Je li mu asica przez drog  przebiegnie, nie ruszy si  z miejsca, dopóki kto  inny go nie wyminie 
albo dopóki trzech kamieni na drog  nie rzuci”16. W podobny sposób mo emy rozpatrywa  zwyczaj budowania kamien-
nych stosów nazywanych hermami (herma). Niektóre hermy powstawa y spontanicznie17: na przyk ad te przydro ne, 
prawdopodobnie zawdzi czaj ce swoje istnienie zwyczajowi rzucania na rozstajach cie ek – miejscach szczególnie 
poddanych dzia aniom nie yczliwych mocy18 – drobnych g azów w celu z o enia oÞ ary b d  zminimalizowania ryzyka 
wej cia w kontakt z si ami nieprzychylnymi cz owiekowi (zgodnie z tradycj  hermy te przynale ne by y Hermesowi, 
patronowi dróg i opiekunowi podró nych). Inne hermy budowano na grobach osób, których po miertnej dzia alno ci 
szczególnie si  obawiano: ludzi przedwcze nie zmar ych (a roi), brutalnie zamordowanych (biaiothanatoi), tych, którzy 
przed mierci  nie weszli w zwi zki ma e skie (agamoi), oraz obcokrajowców (ksenoi)19. Jak zauwa y  Witold Klinger: 
„Je eli zmar y prosi wyra nie, by na jego grób kamieni nie rzuca , to ma on widocznie powody tego si  obawia ”20. S  
nimi oczywi cie moce magiczne drzemi ce w tym „or u”21. Przekonania te doskonale ilustruje fragment Antologii Pala-
ty skiej, w którym duch pochowanego zwraca si  do przechodnia (hodoiporos) z pro b  o zaprzestanie obrzucania g azami 
nale cego do niego kurhanu (VII 403, t um. w asne):

Lecz kamieni na kopiec grobowy, w drowcze, nie staraj ty si  ani rzuca , Ani innego nak ania  [do tego]; zmar y 
dosta  w udziale grób22.

Wida  zatem, e kamie  dla staro ytnych stanowi  narz dzie obrony przed i walki z demonicznymi pot gami. Za 
przejaw dzia ania wrogich ludziom si  umys owo  archaiczna mog a za  uzna  wszystko, co wymyka o si  poznaniu 
i budzi o groz , cho by chorob . Jak czytamy w traktacie przypisywanym Hipokratesowi O wi tej Chorobie (Peri hier s 
nosou), wspó cze ni autorowi Grecy wszelkie dolegliwo ci zdrowotne traktowali jako skutek dzia ania istot nie miertel-
nych, chc cych ukara  kogo  za ci c  nad nim win  (aitia)23. Szczególnym l kiem otaczano za  schorzenia psychicz-
ne24. Uprzedzenia naros e wokó  chorych skutkowa y za  nie tylko separacj  spo eczn , lecz tak e bezpo rednimi aktami 
przemocy skierowanymi w osob  do wiadczaj c  zaburze  psychicznych (stanowi cych w przekonaniu ogó u skutek 
zmazy). Oczywist  praktyk  odstraszania op tanego szale stwem by o rzucanie w niego kamieniami (Arystofanes, Ach. 
1165-1168; Ar. Vespae 1486, 1491; Ar. Aves 524-5; Kallimach fr. 191.7925). W funkcji przeciwdzia ania op taniu rzut g azem 
pojawia si  w tragedii Oszala y Herakles Eurypidesa, w której Atena (1004-1006, prze . J. anowski):

16 asica dla staro ytnych stanowi a z y omen, o czym informuje nas Ksi ga Suda, has o: oikoskopikon, [cyt. za:] J. Lawson, Modern Greek Folklore and 
Ancient Greek Religion: A Study in Survivals, Cambridge 2011, s. 327 oraz Apulejusz, Metamorfozy II, 25 (polski przek ad: Apulejusz, Metamorfozy albo z oty 
osio , Warszawa 1976), w których zwierz  to zostaje okre lone „nieczyst  besti ” (impurata bestia).

17 W Antologii Palaty skiej XVI, 254 (polski przek ad: Antologia Palaty ska, Warszawa 1978) mo emy przeczyta : „Przechodz cy t dy ludzie usypali 
mnie – stos kamieni (lithinon s ron) Hermesowi po wi cony”. Dzi ki Teofrastowi wiemy tak e, e istnia  zwyczaj wylewania na „widywane na rozdro ach” 
kamienie oliwy: „[cz owiek zabobonny] kiedy ma przej  obok kamieni b yszcz cych, które si  widuje na rozdro ach, zlewa je oliw  z dzbanka i pad szy na kolana 
odprawia adoracje — potem dopiero odchodzi”; Charaktery XVI, 5 (polski przek ad: Teofrast, Charaktery, Warszawa 1963).

18 Na rozstajach dróg pozostawiano tak e posi ki, Arystofanes, Plutos 594-597 (polski przek ad: Arystofanes, Komedie: Sejm Kobiet, Plutos, Warszawa 
1970) oraz drobne Þ gurki dla Hekate, sk adano tam tak e oÞ ar  z po wi conego tej bogini psa, M. Dillon, Girls and Women In Classical Greek Religion, London/
New York 2002, s. 170.

19 K. Stears, The Times They Are A’Changing: Developments in Fifth-Century Funerary Sculpture, [w:] G. L. Oliver (red.), The Epigraphy of Death: 
Studies in the History and Society of Greece and Rome, Liverpool 2000, s. 31; N. Demand, Birth, Death, and Motherhood in Classical Greece, Baltimore 1994, s. 
7; J. Harrisson, Dreams and Dreaming in the Roman Empire: Cultural Memory and Imagination, London/New York 2013, s. 137.

20 W. Klinger, dz. cyt., s. 721.
21 Ciskanie kamieni na grób zmar ego stanowi o równie  przedmiot zniewagi, zob.: Eurypides, Elektra 324-328 (polski przek ad: Eurypides, Tragedie, 

Warszawa 1980). 
22 W. Paton (red.), The Greek Anthology with an English translation by W. R. Paton In Þ ve volumes, vol. II, London 1919, s. 216: ἀλλὰ λίθους ἐπὶ τύμβον, 

ὁδοιπόρε, μήτε σὺ βάλλε,/ μήτ᾽ ἄλλον πείσῃς: σῆμα λέλογχε νέκυς.
23 Zgodnie z powszechnymi przekonaniami wszelkie schorzenia stanowi y kar  zsy an  przez „matk  Bogów” (m tera The n),  Posejdona b d  

inne istoty nie miertelne (Hipokrates, O wi tej chorobie, IV, 21-28); [cyt. za:] M. Jones (red.),  Hippocrates with an english translation, Vol. II, London 
1959; istnia a tak e pewna grupa ludzi – w drowni magowie (magoi) i uzdrawiacze pos uguj cy si  rytualnymi oczyszczeniami (kathartai) –, którzy 
w wi kszo ci s ów kierowanych do dotkni tych dolegliwo ciami przywo ywali „[jakiego ] boga b d  demona” (Hipokrates, O wi tej chorobie IV, 5-6).

24 Na temat choroby psychicznej jako skutku dzia ania istot nadprzyrodzonych zob. E. Dodds, Grecy i Irracjonalno , Bydgoszcz 2002, s. 61: „Osta-
tecznie wszystkie rodzaje zaburze  umys owych, nie wy czaj c takich zjawisk, jak lunatyzm i delirium spowodowane wysok  gor czk , mog y by  uwa ane za 
wynik dzia ania duchów czy demonów”. 

25 J. Diggle, Theophrastus: Characters, Cambridge 2004, s. 375. 
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Kamieniem (petron) ciska w pier  Heraklesow , eby powstrzyma  sza  mordu i w sen go [Heraklesa – przyp.] 
Pogr y . [...]26.

W kamienowaniu osoby dotkni tej szale stwem odnajdujemy zatem, oprócz stereotypów prze ladowczych oraz me-
chanizmów wykluczenia, echa wierze  dotycz cych oczyszczaj cej roli tej czynno ci27.

Rys. 1. Czerwono-Þ gurowy krater kielichowaty z Paestum. Pary , Louvre (N 3157).
ród o: opracowanie Mai Opa ko na podstawie zdj  eksponatu dost pnych na stronie internetowej muzeum28.

Gest rzutu g azem przew  a si  równie  w mitach: odnajdujemy go w opowie ci przekazanej nam przez Pseudo-Apol-
lodorusa (Bibliotheca 3. 22) oraz Pseudo-Hyginusa (Fabulae 178), zilustrowanej za  na czerwono-Þ gurowym kraterze z IV 
w. p.n.e. (znajduj cym si  w Luwrze), w której Kadmos kamieniem zab  a W a Ismejskiego (rys. 1)29. Potwory, wszelkie 
mitologiczne monstra jako istoty przekraczaj ce i naruszaj ce sw  form  naturalny porz dek stworzenia (kosmos) w czy-
telny sposób koresponduj  z symbolik  zmazy: stanowi  upostaciowienie wszelkich l ków naros ych wokó  opozycji 
czyste-nieczyste. Kamie  w owym micie ponownie wyst puje w formie narz dzia przeciwdzia aj cemu temu, co nieupo-
rz dkowane, zbrukane, skalane.

Ponadto posiadamy warto ciowy opis Flawiusza Filostrata: zgodnie z nim przyby y do Efezu Apolloniusz z Tia-
ny mia  podj  si  walki z wybuch  w tym miejscu zaraz  poprzez przep dzenie pa taj cego si  po okolicy demona 
(daim n) wcielonego w posta  ebraka. W tym celu wyda  on rozkaz ukamienowania ducha - ród a choroby ( ywot 
Apolloniusza z Tyany IV 10, prze . I. Kania):

Zgromadziwszy tedy Efezjan rzek : „Odwagi! Dzi  jeszcze po o  kres zarazie”, po czym ca y t um powiód  do teatru, 
gdzie ustawiony by  pos g bóstwa Odwracaj cego Plagi. Tam ujrza  kogo  o wygl dzie starca, ebraka, który zr cznie 
mrugaj c, udawa  lepca. D wiga  on torb  dziadowsk , w niej za  kawa ki chleba, odziany by  w achmany, twarz 

26 Eurypides, Oszala y Herakles [w:] Tego , Tragedie, J. anowski (prze .), Warszawa 1972, s. 254.
27 Dodatkowo symboliczny charakter czynno ci rzutu wzmacniaj  skojarzenia ska y z twardo ci , nieczu o ci ; „przera aj ca martwota wiata 

kamieni”, o której pisa  Károly Kerényi, zdaje si  przeciwstawia  rozedrganiu, “skrajnej dynamice”, op tanego szale stwem Heraklesa. Zob. Tego , 
Dionizos, Warszawa 2008, s. 192-193.

28 Apulian red-Þ gure bell-krater, http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/paestan-red-Þ gure-calyx-krater, 10.12.2014.
29 Paris, Louvre, numer inwentarza N 3157. Analogiczne przedstawienia Kadmosa rzucaj cego kamieniem w w a znajduj  si  na terakotowym naczyniu 

z pierwszej po owy V w. p.n.e., London, British Museum, nr inwentarza D 7. kyliksie datowanym na 330 r. p.n.e. z Antikenmuseum und Sammlung Ludwig w Ba-
zylei, BS 1421 oraz na kraterze z ko ca V w. p.n.e. z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, 22.139.11. Rzut kamieniem obecny jest tak e na korynckiej 
amforze z pierwszej po . VI w. p.n.e. przedstawiaj cej Perseusza walcz cego z potworem, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, nr inwentarza F 1652.
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mia  brudn . Ka c Efezjanom otoczy  go zewsz d, [Apolloniusz] powiedzia : „We cie tyle kamieni, ile mo ecie, 
i obrzu cie nimi tego nieprzyjaciela bogów”30. 

Opowie  o Apolloniuszu z Tiany (pochodz ca z pocz tku III w. n.e.31) jest dla badaczy szczególnie interesuj ca. 
Oprócz magicznych asocjacji kamienia b d cego narz dziem walki z gro nymi mocami ilustruje ona przywi zanie staro-
ytnych Greków do typowego dla nich zwyczaju „oczyszczania miasta”: puryÞ kacji ca ej spo eczno ci przez po wi cenie 

jej cz stki, wybranego obywatela, tzw. koz a oÞ arnego, najcz ciej nazywanego „pharmakosem” (pharmakos)32.

Kamienowanie metod  odwracania zmazy miasma : ekspulsja pharmakoi
Kim by  grecki „kozio  oÞ arny”, pharmakos? Trudno odpowiedzie  na to pytanie, gdy  rytua y, których by  on boha-

terem, cho  znane w ca ej Grecji33, przebiega y w ró ny sposób i opiera y si  na ca kiem ró nych kryteriach doboru34. 
Wspólny im wszystkim by  co najwy ej katartyczny sens, czytelny dla wszystkich Greków. Upewniaj  nas w tym okre-
lenia, które nadawano oÞ arom: wspomniany przydomek „pharmakos” jest prawdopodobnie m sk  form  rzeczownika 

pharkamon35, który oznacza „lek, lekarstwo, trucizna, czarodziejski rodek”36, u ywany niekiedy zamiennie z nim kathar-
ma, czyli „brud, mieci, odrzutki, wyrzutek, oÞ ara oczyszczalna”37, wykazuje za  etymologiczny zwi zek ze s ynnym ka-
tharsis „oczyszczenie” oraz przymiotnikiem katharos, „wolny od brudu”38. W Bibliotece Focjusza I (279, prze . O. Jurewicz), 
w wyci gu z Chresomatii Helladiusa czytamy za :

Zgodnie ze zwyczajem Ate czycy wybierali dwa koz y oÞ arne, jednego dla m czyzn, drugiego dla kobiet, i wyp -
dzali, by w ten sposób dokona  oczyszczenia. (…) To oczyszczenie za egnywa o choroby zaka ne. Zacz o si  ono od 
Krete czyka Androgeosa, który zgin  w Atenach gwa town  mierci ; na Ate czyków spad a zaraza i odt d wesz o 
na sta e w zwyczaj oczyszczanie miasta za pomoc  koz ów oÞ arnych (pharmakoi)39.

Jak widzimy, dla Greków sednem po wi cenia pharmakosa by o zlikwidowanie, poprzez obrz dowe dzia anie, spo-
czywaj cej na ca ej spo eczno ci zmazy, symboliczne wyrzucenie z a40. Potrzeba ta odzywa a si  szczególnie w obliczu 
niespodziewanych zagro e , nag ych niebezpiecze stw spadaj cych na dan  polis41: epidemii, g odu, wojny42. Oprócz 
tego dochodzi a ona do g osu podczas corocznych uroczysto ci ku czci Apollina (w Atenach nazywanych Thargelia43). 
Metod  walki z relig  nym skalaniem nie by  jedynie obyczaj wyp dzania wybranej osoby, lecz tak e miotanie w ni  

30 Flawiusz Filostrat, ywot Apolloniusza z Tyany, Kraków 1997.
31 M. Dzielska, Przedmowa [w:] Flawiusz Filostrat, ywot Apolloniusza z Tyany, dz. cyt., s. 7.
32 Opowie  o ukamienowaniu starca- ebraka stanowi doskona  ilustracj  procesu marginalizacji, dyskryminacji spo ecznej oraz alienacji od ró nych sfer 

ycia zbiorowego jednostki dotkni tej ubóstwem. Ka dy ubogi, jako osoba podejrzana moralnie, odseparowana od wspólnoty, b d ca tym samym potencjalnym 
zarzewiem zarazy, nadawa  si  idealnie do roli „koz a oÞ arnego”. Dlatego, jak ukazuj  to scholia do Rycerzy Arystofanesa, 1136c (wed ug wydania: D. Jones, N. 
Wilson (red.), Scholia in Aristophanis Equites, Groningen 1969), jako pharmakosów cz sto wybierano najbiedniejszych mieszka ców miasta (przek ad 
w asny): „Przez «[karmionych] na koszt pa stwowy» (d mosious) rozumie on tych, którzy s  nazywani pharmakoi – tych w a nie, którzy oczyszczaj  
miasta poprzez w asn  mier . Ate czycy, w okresie nadci gaj cego na polis zagro enia – mam na my li g ód lub jakie  [inne nieszcz cie] tego ro-
dzaju – karmili tych, którzy byli nadmiernie nisko urodzeni (agenneis), n dzarzy (pen tas) oraz [ludzi] bezu ytecznych i sk adali ich w oÞ erze w celu 
oczyszczenia (katharth nai) siebie samych od zmazy i skalania, a tak e odnalezienia lekarstwa na wisz ce nad nimi z o”.

33 Istniej  opisy pozwalaj ce na wskazanie Aten, Ionii, Abdery, Massilii oraz Cheronei (Plutarch, Quaestiones Convivales 693e, polski przek ad: 
Plutarch, Moralia. dz. cyt.) jako miejsc, w których z ca  pewno ci  praktykowano ryt ekspulsji pharmakosa. Ponadto mo emy przypuszcza , e obyczaj ten 
znany by  w Efezie, sk d pochodzi  Hipponaks, poeta, którego utwory stanowi  najstarsze ród o danych na temat greckiego rytua u „koz a oÞ arnego”.

34 Ksi ek i artyku ów podejmuj cych w tek wyp dzania pharmakosa napisano wiele, zob. np. J. Bremmer, Scapegoat Rituals in Ancient Greece, 
„Harvard Studies in Classical Philology” 1983, nr 87, s. 299-320; W. Burkert, Greek Religion, dz. cyt., s. 82-84; R. Girard, Kozio  oÞ arny, ód  1991.

35 P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris 1968, s. 1178, has o:  pharmakos.
36 Z. W clewski, dz. cyt., s. 662.
37 Tam e, s. 360.
38 P. Chantraine, dz. cyt., s. 479; É. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Heidelberg/Paris 1916, s. 389-390.
39 Focjusz, Biblioteka, O. Jurewicz (prze .), t. 4: Kodeksy 238-248, Warszawa 1996. 
40 W. Lengauer, Religijno  staro ytnych Greków, Warszawa 1994, s. 102: „OÞ ara nie jest tu po wi cona bogu, jest tym, czego nale y si  pozby ”; R. 

Parker, Miasma, dz. cyt., s. 257: „The pharmakos ceases to be more vehicle on to which the ills of the comunity are loaded by a mechanical process of transference, 
and becomes instead, through his crime, the actual cause of whatever afß iction is being suffered”; D. Hughes, Human SacriÞ ce in Ancient Greece, New York 2000, 
s. 157: „The ceremony culminated in the stoning of a pharmakos, but the purpose was not to kill but to drive him over the boundaries of the city”.

41 R. Girard, Kozio  oÞ arny, dz. cyt., s. 13: „Je li epidemia rzeczywi cie wybucha, istnieje du e prawdopodobie stwo, e zbudzi u pione przes dy”.
42 Ilustruje to doskonale fragment Chiliady V 726-737 (R. Rosó  (prze .), „Nowy Filomata” 2007, nr 11, s.190): „By  w dawnych czasach wyrzutek, 

koz em zwany oÞ arnym/ Na miasto kiedy los spada  z gniewu boskiego marny,/ Czy to g ód, czy to zaraza, czy jeszcze co  innego,/ Wiedziono jako oÞ ar  ze 
wszystkich najbrzydszego,/ By miasto kl sk  dotkni te oczy ci  i uzdrowi ”.

43 Na temat attyckich Thargeliów zob. R. Parker, Polytheism and Society at Athens, Oxford 2009, s. 481-483.
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omawianym rodkiem odwracania nieczysto ci – kamieniem. 
W wyja nieniu has a „pharmakos” w S owniku do dziesi ciu mówców yj cego prawdopodobnie w II w. n.e. Harpokratio-

na z Aleksandrii (prze . R. Rosó ) czytamy:

Pharmakos: Lizjasz u ywa tego s owa w mowie Przeciw bezbo no ci Andokidesa, je li jest autentyczna. W Atenach pod-
czas Targeliów wyp dzano z miasta dwóch m czyzn maj cych by  oÞ arami oczyszczalnymi, jednego za m czyzn, 
drugiego za kobiety. Istros w pierwszej ksi dze Epifanii Apollona [FGrHist 334 F 50] mówi, e istnieje imi  w asne 
Pharmakos; cz owiek o tym imieniu ukrad szy wi te naczynia Apollona zosta  schwytany i ukamienowany przez 
ludzi Achillesa, czego na ladownictwem s  praktyki podczas Targeliów44.

Cho  przedstawionej przez aleksandryjskiego Þ lologa opowie ci dotycz cej róde  rytua u nie mo emy traktowa  
jako wiedzy historycznej sensu stricto, przewrotnie zdradza nam ona wi cej ni   autor zamierza . S u c, jak ka dy 
„mit ajtiologiczny”, uzasadnieniu wiary w pewne warto ci b d  dzia ania, ujawnia ona istotno  zwyczaju miotania 
kamykami w „koz a oÞ arnego”. Jak wynika zatem z opisu, ceremonia ta w okresie klasycznym polega a na schwytaniu 
dwóch pharmakoi (oczywi cie p ci m skiej), nast pnie przep dzeniu ich z miasta i obrzuceniu g azami (niekoniecznie 
z intencj  ich zabicia), zapewne w towarzystwie obelg, zniewag, ch ost45 oraz muzyki46. Kamienowanie wyst powa-
o tak e podczas analogicznego wi ta obchodzonego w Abderze, stanowi c jego punkt kulminacyjny: jak czytamy 
w komentarzu do utworu Ibis Owidiusza (w. 467-468, przek ad w asny): „Obywatele Abdery mówi , e raz w roku 
przechodz  publiczne oczyszczenie i e zab  aj  kamieniami zakupionego cz owieka (emptum hominem), przeznaczo-
nego na oÞ ar  w imieniu wszystkich”. Kallimach we fr. 90 informuje nas za , i  karmiono w tym miejscu wystawnymi 
potrawami jakiego  „kupionego cz owieka” ( n tos anthr pos, chodzi oczywi cie o niewolnika47), aby nast pnie dopro-
wadzi  tego  do murów miasta i wygna  poza ich granice poprzez obrzucanie go drobnymi kamykami. Utrzymywanie 
przez dan  polis osoby, która zaoferowa a si  do roli „koz a oÞ arnego”, by o praktykowane ponadto w innych miastach 
greckich: np. w Massilii, gdzie pharmakos ywi  si  z pieni dzy publicznych przez okres roku (alebatur anno toto), w od-
powiednim za  czasie „zostawa  zabity kamieniami przez spo eczno ” (saxis occidebatur a populo, Lactantius Placidus, 
Comm. in Stat. Theb. 10.793), a – je li wierzy  intuicjom Todda M. Comptona48 – tak e w niektórych miastach Jo skich, 
o czym mia yby wiadczy  poni sze heksametry Hipponaksa (fr. 128 West / 126 Degani = Atenajos, Deipnosophistae 
15.55, przek ad w asny):

Muzo, opowiedz mi o synu Euromedonta, który – jak Charybda morska z no em w odw oku – re bezwstydnie. 
[Powiedz] jak zginie z y  mierci  n dzn  kamieniem [traÞ ony] [z woli] zgromadzenia ludu nad brzegiem morza 
ja owym49.

Przedstawione dowody na obecno  kamienowania podczas rytu ekspulsji pokazuj , e kamienie lub czynno  
rzucania nimi w „koz y oÞ arne” stanowi y dla Greków jedno z narz dzi b d  metod puryÞ kacji polis. Pharmakos, 
dzi ki przej ciu wszelkich z ych uczynków (czyli róde  zmazy) od reszty spo eczno ci, mia  po o y  kres nieszcz -
ciu50. Przywrócenie zak óconego adu nie mog o jednak e zadzia  si  samoistnie; wymaga o ono czynno ci usuwaj cej 

„nieczysto ci” skumulowane w oÞ erze: jakiego  gestu wzmocnionego czym  równie substancjalnym, co sama zmaza 
– w tym wypadku kamieniem, czyli u wi conym or em ludzko ci w walce ze wszystkim, co wymyka si  reß eksji i co 
„kala jak brud”51. 

44 R. Rosó , Pochodzenie rytua u „koz a oÞ arnego” w Staro ytnej Grecji, „Meander” nr 3-4 (2006), s. 280-289.
45 Obecno  ch osty w omawianym rycie ekspulsji potwierdza najstarszy zachowany utwór zawieraj cy w tek pharmakosa: fragment jambów Hipponak-

sa (fr. 4-6): „Oczy ci  miasto, gnanym by  witkami./ Na mrozie p dz c, niczym koz a oÞ arnego,/ Witkami Þ gi cebul  morsk  ch oszcz c. Uczyni  z niego trzeba 
koz a oÞ arnego”. J. Danielowicz (prze .), Liryka Staro ytnej Grecji, Wroc aw 1987, s. 272.

46 Istnia y specjalne melodie wykorzystywane podczas tej uroczysto ci, nazywane kradi s nomos, zob. Hezychiusz, Leksykon, has o: kradi s nomos (wg 
wyd. Hesychii Alexandrini lexicon, ed. M. Schmidt, Jenae 1858-1868, s. 915). 

47 Przymiotnik n tos cz sto wyst puje w kontek cie „niewolnictwa”, e.g. w Królu Edypie, w. 1123. Niewolników jako pharmakoi u ywano 
tak e w ojczy nie Plutarcha, Cheronei, Quaestiones Convivales 693e (polski przek ad: Plutarch, Moralia, dz. cyt.).

48 T. Compton, Victim of the Muses. Poet as Scapegoat, Warrior and Hero in Greco-Roman and Indo-European Myth and History, Washington 2006, s. 66.
49 Przek ad wed ug wyd. Athenaeus, Deipnosophistae, ed. G. Kaibel, Lipsiae 1887: Μοῦσά μοι Εὐρυμεδοντιάδεα τὴν ποντοχάρυβδιν./ τὴν ἐν γαστρὶ 

μάχαιραν, ὃς ἐσθίει οὐ κατὰ κόσμον,/ ἔννεφ’, ὅπως ψηφῖδι <κακῆι> κακὸν οἶτον ὀλεῖται/ βουλῆι δημοσίηι παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο.
50 R. Girard, Kozio  oÞ arny, dz. cyt., s. 66, 68.
51 P. Ricoeur, dz. cyt., s. 27.
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Os d nad Hermesem: kara prawna oczyszczeniem
Oczyszczaj cy charakter kamienowania zbrodniarza po wiadcza tak e mit po wi cony s dowi bogów nad Herme-

sem. Jak podaj  Antyklides (FGrHist 140 F 19) oraz yj cy w po owie V w. p.n.e. logograf Ksantos (FGrHist 765 F 29)52, 
bogowie olimp  scy zaniepokojeni pierwszym morderstwem dokonanym przez nie miertelnego – zabiciem potwora Ar-
gosa – chcieli os dzi  Hermesa; ze strachu przed Dzeusem, „zleceniodawc ” mordu, poprzestali na obrzuceniu odpo-
wiedzialnego zbrodni kamykami s u cymi do g osowania (ps phoi). Podanie to przekazuj  nam tak e scholia do Odysei 
Homera (XVI, 471)53, w których powiada si , e rzucone kamienie mia y odwróci  zmaz  (agos) i zwolni  boga z winy 
zabójstwa (androphonia).

Opisany mit pe ni  wiele funkcji: t umaczy  zwi zek Hermesa ze stosami kamieni, poprzez posta  potwora Argosa 
wyja nia  epitet, którym Hermes bywa  okre lany w utworach homeryckich: Argeiphont s (tu rozumiany jako „zabójca 
Argosa”)54, przede wszystkim jednak uprawomocnia  praktyk  kamienowania. Jak pisze bowiem Mircea Eliade:

„W sumie, mity opisuj  ró norodne i czasem dramatyczne wtargni cia sfery sacrum (...) w obr b wiata. To na tym 
wtargni ciu ufundowany jest wiat i w a nie za jego spraw  jest on taki, jakim dzi  go widzimy. (...) Mit, relacjonuj c 
gesta Istot Nadnaturalnych oraz inne przejawy ich wi tej pot gi, staje si  modelem pouczaj cym o wszelkich znacz -
cych czynno ciach ludzkich”55. 

Podobne „pouczenie” mog o by  szczególnie cenne w okresie, w którym obrzucanie innego cz owieka, cho by win-
nego zbrodni, g azami ze wzgl du na sw  brutalno  mog o budzi  pewne etyczne w tpliwo ci. Na mocy mitu praktyka 
kamienowania stawa a si  jednak e imitatio dei: odtwarzaniem pierwotnego gestu bóstwa lub bóstw, powtarzaniem aktu 
wykonanego – jak powiada Eliade – „w owym czasie”, „u pocz tku” (in illo tempore, ab origine, ab initio), tym samym gwa-
rantuj cego uczestnictwo w sacrum.

Zdarzeniem kulminacyjnym w micie jest na o enie na Hermesa kary. Pomsta, dla spo ecze stw archaicznych sta-
nowi ca nieuchronne nast pstwo „nieczysto ci”56, nie mog a by  jednak e jedynie powtórzeniem zbrodni: wymaga a 
pewnej instytucjonalizacji, utrzymania cho by pozorów sprawiedliwo ci. Obrzucenie g azami zabójcy Argosa, cho  wy-
gl daj ce na spontaniczny akt przemocy zbiorowej, odbywa si  zatem w ramach legalnej procedury „s dowej”.

Identycznie rzecz przedstawia a si  w wypadku rzeczywistych kamienowa  Greków. Kara mierci wykonywana za 
pomoc  g azów by a linczem, który zostawa  spe niony – jak powiada Hipponaks w cytowanym fragmencie – „[z woli] 
zgromadzenia ludu” (boul i d mosi i), granica mi dzy prawem a samos dem w wypadku takiego wyroku by a zatem 
p ynna57; skoro za  pierwotn  intencj  kamienowania by o usuni cie zmazy, kar  t  nak adano przede wszystkim na 
sprawców przest pstw sakralnych: zbezczeszczenia wi ty , wej cia w kontakt ze sfer  tabu itp. Jak podaje Pauzaniasz, 
Hellenowie nie wzbraniali si  nawet przed ukamienowaniem dzieci, które zawini y, próbuj c podczas zabawy obwi za  

52 [Cyt. za:] W. Burkert, Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek. Sacrifal Ritual and Myth, London 1983, s. 165.
53 W. Dindorf (red.), Scholia Graeca in Homeri Odysseam, t. II, Oxonii 1855, s. 633: ἅμα δὲ ἀφωσιωμένους τὸ ἄγος καὶ τῆς ἀνδροφονίας ἀπολύοντας αἷς 

εἶχον ὀργαίς προσβαλεῖν αὐτῷ τὰς ψήφους, καὶ οὕτως ἐπισωρευθῆναι πρὸς τοὶς ποσὶ τοῦ Ἑρμοῦ ψήφων πλῆθος.
54 Walter Burkert (Homo Necans, dz. cyt., s. 165) oraz Martin West (Indo-European Poetry and Myth, Oxford 2007, s. 82) s dz , e pierwotnie pierwszy 

cz on w epitetu-z o enia mia  sens lokatywny, tym samym Argeiphont s domy lnie oznacza  „zabójc  z Argos”.
55 M. Eliade, Struktura mitów, Warszawa 1998, s. 11-12.
56 P. Ricoeur, dz. cyt., s. 32. 
57 Grecy wykorzystywali ró ne rodki spo ecznej kontroli du o „elastyczniej” ni  ramy wspó czesnego „pa stwa prawa” pozwala yby na to, 

S. Forksyde, Street theatre and popular justice in Ancient Greece: shaming, stoning and starving offenders inside and outside the courts, „Past and 
Present” 2008, nr 201, s. 6. Istnia o na przyk ad przyzwolenie o mocy prawnej (o ewidentnie przeddemokratycznym rodowodzie) na zabicie nakrytego 
cudzo o nika. Cz ciej jednak e poddawano schwytanego publicznemu upokorzeniu, po czonemu niekiedy z zadawaniem Þ zycznego cierpienia, np. 
depilacji ow osienia onowego gor cym popio em ( ), wpychaniu mu do odbytu ῥαφανίς, czyli rzodkwi ogrodowej, A. Wolicki, Retoryka 
i cudzo óstwo. Uwagi o „Obronie w sprawie zabójstwa Eratosthenesa” [w:] A. Wolicki (red.), TIMAI. Studia po wi cone profesorowi W odzimie-
rzowi Lengauerowi przez uczniów i m odszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin, Warszawa 2009, s. 195-196. Tak e w wypadku legalnej procedury 
ἀπαγωγή, czyli zaprowadzenia przest pcy (κακοῦργος) – domniemanego b d  przy apanego na gor cym uczynku (ἐπ’ αὐτοφώρῳ) –  przed rad  Jede-
nastu, istnia  szereg okazji do jego zbiorowej zniewagi: oskar ony zostawa  schwytany na ulicy, prawdopodobnie przez s siadów i cz onków w asnego 
demu; nast powa a parada ulicami Aten z aresztantem na czele do siedzimy rady, ta za  mog a przeprowadzi  jego egzekucj  w trybie dora nym b d , 
w wypadku nieprzyznania si  do winy, stawi  go przed s dem. Nawet w drugim z nakre lonych wypadków wyrok nie musia  by  jednak e zgodny 
z liter  prawa, ate scy s dziowie g osowali bowiem „anonimowo i zbiorowo, a to oznacza, e w wydawaniu wyroku zostawali sam na sam ze swoim 
sumieniem”. Wykonanie orzeczonej przez s d kary odbywa o si  za  na agorze, zatem w miejscu dost pnym oczom wszystkich zainteresowanych (co 
musia o by  g boko upokarzaj ce dla skazanego); mo emy tak e przypuszcza , e równie  ten proceder nie by  wolny od publicznych zniewag. L. 
Gernet, dz. cyt., s. 153, V. J. Hunter, Policing Athens: Social Control in the Attic Lawsuits, Princeton 1994, s. 177.



Ogrody nauk i sztuk  nr 2015 (5)             39

lin  statu  Artemidy w jej wi tyni58. Podobnie mogliby my rozpatrywa  kamienowanie zdrajców i dezerterów w woj-
sku. Wybór sposobu kary  – przez wzgl d na dost pno  w ród o nierzy innych narz dzi zadawania krzywdy – nie móg  
by  przypadkowy59. Wspó praca z wrogiem czy unikanie walki stanowi o dla Greków nie tylko pogwa cenie disciplina 
militaris, dyscypliny wojskowej, lecz tak e wyst pienie przeciwko porz dkowi bogów: pogwa cenie modlitwy i oÞ ary 
przed wojn 60, które mog o spowodowa  nieprzychylno  si  boskich. Przezorno  wymaga a zatem czynno ci odwra-
caj cej przewinienie. Tak e wszelki zamach na wolno , ustrój demokratycznych poleis greckich, odbierano jako zmaz  
relig  n  godn  kary w postaci kamienowania. Ilustruje to opowie  przekazana nam przez Plutarcha dotycz ca usuni cia 
„skalania” (agos) z uczestników sprzysi enia Kylona – próby przej cia tyra skiej w adzy w Atenach ( ywoty Równoleg e: 
Solon, XII, 1, prze . L. Trzcionkowski):

Zmaza kylo ska (to Kul neion agos) wprowadza a zamieszanie do miasta od dawna, to znaczy od czasu, gdy Megakles, 
który sprawowa  urz d archonta, przekona  uczestników sprzysi enia Kylona, b agalników bogini, aby zeszli z akro-
polu i oddali si  pod s d. Ci przywi zali do pos gu uprz dzion  ni  i trzymaj c j , zacz li schodzi , a  znale li si  ko o 
przybytku Czcigodnych Bogi , gdzie ni  samorzutnie si  urwa a. Wówczas Megakles w otoczeniu wspó rz dz cych 
ruszy , by ich pochwyci  pod pozorem, e bogini odmówi a ochrony b agalnikom. Tych, którzy pozostali na zewn trz, 
ukamienowali, a tych, którzy schronili si  u o tarzy – zar n li; wypu cili jedynie tych, co uciekli si  pod opiek  on 
archontów jako b agalnicy61.

Skromna ilo  poda  dotycz cych wyroków s dowych, szczególnie opisów kamienowa  pochodz cych z okresu 
klasycznego, nie pozwala nam na dalsz  analiz . Informacje o wykonaniu kary mierci przy u yciu kamienia rzadko 
kiedy dostarczaj  nam kontekstu pozwalaj cego na przypisanie charakteru przewiny do obranej kary. Wiemy jednak e, 
e w tek zmazy nie znikn  z „dyskursu prawnego” Ate czyków wraz z racjonalizacj  ich religii oraz zmian  sposobu 

funkcjonowania struktur pa stwowych w V i IV w. p.n.e. W mowie politycznej Lizjasza (Przeciwko Andokidesowi o bezbo -
no ) datowanej na r. 399 p.n.e. przestroga przed „nienawi ci  bogów”, która mo e spa  na polis w wypadku zignorowa-
nia „nieczysto ci” wywo anej naruszeniem praw sakralnych, stanowi wr cz ostateczny argument przeciwko oskar one-
mu62. Mo emy zatem przypuszcza , e kamienowanie w Grecji by o praktykowane jako rodek odwracania zmazy tak e 
w okresie klasycznym oraz epoce hellenistycznej: zrozumia o  takiego wykorzystania kamienia po wiadcza przytaczany 
wcze niej fragment ywotu Apolloniusza z Tiany, tekstu z III w. n.e., w którym obrzucenie n dzarza-demona staje si  rod-
kiem oczyszczenia miasta.

Kwesti  otwart  pozostaje tak e odpowied  na pytanie o relacj  prawa sakralnego do linczu. W toku badania „reli-
gioznawczego” nie powinni my bowiem zapomina , i  kamienowanie by o przede wszystkim form  przemocy. To, co 
dla staro ytnych stanowi o oczyszczenie, dla nas jawi si  jako akt agresji; pharmakos, dla Greków b d cy „lekarstwem” 
na zmaz , dla nas jest „koz em oÞ arnym”63 – oÞ ar  stereotypów prze ladowczych, zacietrzewienia relig  nego oraz po-
wszechnego przyzwolenia na gwa t i terror. Na ile sami staro ytni mieli tego wiadomo , albo na ile elity wiata poli-
tycznego dawnej Grecji pos ugiwa y si  wierzeniami prostych ludzi do osi gania w asnych celów, nie sposób jednak e 
odpowiedzie  w  tym studium. Przedstawione wyniki bada  pozwalaj  nam jedynie stwierdzi , e relig  ny sens kamie-
nowania, ufundowany na rycie ekspulsji pharmakosa oraz na wierze w bezpo redni  zdolno  g azów do zwalczania si  
nieczystych, odb  a  si  na porz dku prawnym, wyznaczaj c niekiedy zakres i funkcj  tego aktu rozumianego jako kara 
mierci.

58 Pauzaniasz, W drówka  po Helladzie VIII, 23, 6-7 (polski przek ad: Pauzaniasz, W drówka po Helladzie , t. I-III, Wroc aw 1973-89), „Oto kilkoro 
pachol t, o których liczbie pami  zagin a, bawi o si  pewnego razu wokó  przybytku bogini. Przypadkiem znalaz y kawa ek liny, obwi za y szyj  pos gu bogini, 
wo aj c przy tym, e dusz  Artemid . Mieszka cy Kafyaj odkrywszy ten czyn, ukamienowali dzieci”.

59 Fakt ten zastanawia  ju  A. Peace’a, Notes on Stoning among the Greeks and Romans „Transactions and Proceedings of the American Philological As-
sociation” 1907, nr 38, s. 6.

60 B. Snell, Szenen aus griechischen Dramen, Berlin 1971,  s. 5.
61 Plutarch, Solon, L. Trzcionkowski (prze .), [w:] Tego , ywoty Równoleg e, t. 2, K. Korus, L. Trzcionkowski (prze .), Warszawa 2005. 
62 Lizjasz, Mowy VI 52-54 (polski przek ad: Lizjasz, Mowy, Kraków 1998): „Ów przyzna  si  do swoich czynów. Co wi cej, przez przekroczenie usta-

nowionego przez was prawa, które mu jako zbrodniarzowi zabrania wst pu do wi ty , naruszy  te wszystkie zakazy (…). Komu wolno na to pozwoli ? Kto 
z przyjació , krewnych czy cz onków tego samego demu, oddaj c mu po kryjomu us ug , zechce jawnie narazi  si  na nienawi  bogów? Musicie zatem u wiado-
mi  sobie, e wymierzaj c dzisiaj kar  Andokidesowi i usuwaj c go, oczyszczacie miasto, dokonujecie kultowego zmycia zmazy, pozbywacie si  skaza ca jakby 
pokutnej oÞ ary (pharmakos), uwalniacie si  od pot pie ca, bo on jest tym wszystkim w jednej osobie”.

63 R. Girard, Kozio  oÞ arny, dz. cyt., s. 180.
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