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Metaforyka i symbolika krwi 
w tradycji antycznej

Krew od zawsze fascynowała i przerażała ludzi. W religijnych wyobrażeniach 
pełniła podstawową funkcję, uważano ją za świętą, wierzono w jej niezwykłą 
moc. Dziś, kiedy szczegółowe badania opracowały jej skład, krew straciła nieco 
z tej świętości i tajemnicy. Nadal jednak w pewien sposób oddziałuje na naszą 
podświadomość, nadal w wielu kulturach wierzy się w jej siłę. Jak pisze w swo-
jej książce Jean-Paul Roux, krew:

Niesie w sobie siłę emocjonalną, niejako spontaniczną, czysto instynktowną, często nie-
zależną od jakichkolwiek skojarzeń siłę, od której nikt nie potrafi uciec i która może 
wyrażać się u tego samego człowieka przez wystąpienie popędu o dwu przeciwnych kie-
runkach, przemiennie lub jednocześnie (Roux 1994: 28).

Krew jest obecna na co dzień w naszym życiu. Nieświadomie używamy czę-
sto słowa „krew”, mówiąc o błękitnej krwi szlachetnie urodzonych czy o poje-
dynku do pierwszej krwi1. Stare tradycje, zachowane do dziś, takie jak sadzanie 
gościa po prawej stronie, aby go uhonorować, czy podawanie na przywitanie 
prawej ręki, jak potwierdziła nauka, wynikają z faktu, iż z jednej strony do płuc 
wpływa krew zanieczyszczona, z drugiej wypływa czysta (Roux 1994: 12).

Krew wyrażała zawsze gwałtowność, uczucie, a także niebezpieczeństwo. 
Mimo to przyciągała i przyciąga ludzi. Wielu było entuzjastów publicznych 
egzekucji, dzisiaj zaś równie wielu – korridy, walk byków, krwawych filmów. 
Krew przyciąga nas i odpycha. Z jednej strony budzi zainteresowanie, z drugiej 
przeraża. Wrażliwi mdleją na widok krwi, innych ona interesuje, nikogo nie po-
zostawia obojętnym.

Krew wiąże się z życiem i śmiercią. Upływ krwi oznaczał śmierć, zaś pi-
cie krwi – życie. Od dawna wierzono, że krew może odmładzać i uzdrawiać, 

* E-mail: divus_iulius@poczta.fm. Autorka składa serdeczne podziękowania recenzentowi 
tekstu dr. hab. Dariuszowi Brodce za cenne uwagi, które przyczyniły się do powstania 
niniejszego artykułu.

1 O tym, jak często używamy słowa krew w różnych przysłowiach i powiedzeniach życia 
codziennego, pisze Roux (1994: 8–9).
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zapewniać życie wieczne. Historia zna przypadki ofiar tych przekonań – jak 
choćby węgierska hrabina Elżbieta Batory (1560–1614), która kąpielami w krwi 
dziewic i piciem krwi miała zapewniać sobie wieczną młodość. Została posą-
dzona o czarną magię i zamurowana w celi. Wierzono jednak, że jest wampi-
rem i nocą, przybrawszy postać nietoperza, wylatuje do miasta, a posiliwszy się 
krwią, powraca do swego więzienia, pełna nowych sił (Janion 2004: 57; Roux 
1994: 224–225).

Jednak krew to nie tylko płyn, który daje wieczną młodość, siłę i życie. 
Znacznie częściej kojarzy się nam z czymś złym, niepokoi. Kiedy coś wydoby-
wa się z naszego ciała, wiemy, że jest to oznaką nienaturalnego stanu. Czujemy, 
że coś tracimy, niezależnie od tego, czy są to łzy, pot, ropa, czy właśnie krew, 
która z wyżej wymienionych na pewno wzbudza największe emocje (Roux 
1994: 58). Jej upływ oznacza utratę sił oraz symbolizuje śmierć. Jeżeli krew 
wypływa szybko, z otwartej rany, śmierć jest blisko. Małe krwotoki z nosa czy 
ust sygnalizują późniejsze jej nadejście. Upływ krwi mógł się wiązać z życiem 
i śmiercią – tak wiele kobiet umierało przecież podczas porodu.

Krew dla ludzi starożytnych była jednoznaczna z czymś złym, z niebezpie-
czeństwem. Bardzo często krew oznaczała po prostu śmierć. Dobrym przy-
kładem jest tutaj historia przedstawiona w Przemianach przez Owidiusza 
(Metamorfozy IV, 55–166). Poeta opowiada historię dwojga zakochanych ludzi – 
Babilończyka Pyrama i Tyzbe. Pewnego dnia, gdy dziewczyna czekała na swo-
jego ukochanego, została napadnięta przez lwicę. Tyzbe zaczęła uciekać, rzuciła 
lwicy swoją szatę i ukryła się. Zwierzę poszarpało szatę, a ponieważ pysk miało 
brudny od krwi, splamiło ją. Niestety szatę znalazł Pyram i pomyślał, że uko-
chana nie żyje. „Podnosi szatę Tyzby i zabiera ją w cień drzewa. Skoro tę suknię, 
tak dobrze mu znaną, skropił już łzami i ucałował, zawołał: Teraz mojej krwi 
napij się także!” (Stabryła 2005: 45). Mężczyzna popełnił samobójstwo, krew 
zaś tryskająca z jego rany zabarwiła owoce drzewa na czerwono. Tyzbe odnala-
zła ciało ukochanego i przebiła się tym samym mieczem, którym chwilę wcześ-
niej odebrał sobie życie Pyram. A wszystko z powodu poplamionej krwią szaty.

Plama krwi mogła także symbolizować skalanie, nieczystość. Dlatego kapła-
ni składający w ofierze zwierzęta, myśliwi, wojownicy, ofiarnicy – byli skalani 
krwią2. Pomimo iż zabicie wroga czy złożenie ofiary było czynem chwalebnym, 
łączyło się z przelaniem krwi. Kobiety – przez menstruację – były uważane za 
istoty nieczyste. W wielu kulturach wierzono, iż kobieta nie może wykonywać 
pewnych czynności podczas menstruacji. Obawiano się także zetknięcia męż-
czyzny z taką kobietą – mogło to sprowadzić na niego różne nieszczęścia3.

2 Było to jednak skalanie krwią czystą; o plamie z nieczystej krwi piszę w dalszej części 
artykułu.

3 Roux (1994: 65–66) pisze o przesądach związanych z menstruacją kobiet, zagrożeniach 
dla mężczyzn, czynnościach, których nie wolno wykonywać kobietom podczas 
menstruacji.
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Z drugiej strony krew oznaczała także narodziny. Nie znamy innej substancji, 
która mogłaby być tak dwuwartościowa, łączyć się z tak skrajnymi pojęciami. 
Narodziny zawsze łączyły się z krwią. Nawet nietypowe narodziny bóstw w mi-
tologii nie mogły odbyć się bezkrwawo. Grecy wierzyli w Złote Wieki ludzko-
ści, szczęśliwe epoki, w których człowiek rodził się nieskalany krwią. Ludzie 
wyrastali wtedy prosto z ziemi, nie towarzyszyła więc temu krew. Przykładem 
może być choćby Atena, która wyskoczyła z głowy Zeusa, otwartej uprzednio 
za pomocą narzędzi przez Hefajstosa. Krew z odciętych jąder Uranosa zapłodni-
ła Gaję i urodziły się z niej boginie zemsty – Erynie4. Z krwi Adonisa wyrosły 
kwiaty – anemony, a na pamiątkę jego śmierci wody rzeczki w pobliżu Babylosu 
co roku zabarwiały się na czerwono. Znów zatem widzimy, iż krew była zara-
zem czymś, co przynosiło szczęście i pecha, radość i cierpienie.

Dwuwartościowość krwi przejawia się również w jej możliwościach – lecz-
niczych i szkodliwych zarazem. Pisze o tym Eurypides w tragedii Ijon. Kreuza 
w rozmowie ze starcem wyjawia, że chce posłużyć się krwią Gorgony:

Kreusa: Dała dwie krople posoki Gorgony.
Starzec: Jakże to działa na istoty ludzkie?
Kreusa: Jedna śmierć niesie, druga jest lekarstwem (Eurypides, Ijon, w. 1003–1005).

Tutaj pojawia się motyw „dobrej” prawej strony: Atena zebrała do ampułki 
krew, która wyciekła z prawego i lewego boku Gorgony. Ta z prawej strony 
miała moc uzdrawiania, ta z lewej – zabijała. Atena podarowała dwie ampuł-
ki tej krwi Erichtoniosowi, umocowała je na jego wężowym ciele za pomocą 
tasiemek5. Jedną ampułkę z krwią z prawej strony otrzymał także bóg – uzdro-
wiciel, Asklepios. Drugą ampułkę, z trucizną, zatrzymała Atena. Kreuza zdaje 
sobie sprawę z potęgi, jaką posiada ta krew, dlatego obchodzi się z nią ostrożnie 
i uważa, żeby nie zmieszać dobrej i złej krwi:

Starzec: Zmieszane nosisz je czy też osobno?
Kreusa: Osobno. Złego z dobrym się nie miesza (Eurypides, Ijon, w. 1017–1018).

Krew zatem z prawej strony oznaczała ratunek i powrót do zdrowia, z lewej 
zaś truciznę i śmierć. Krew miała także moc symboliczną – przysięga na krew 
była święta, nie wolno było jej złamać. Zwyczaj ów opisuje Stacjusz w Tebai-
dzie. Lemnijki, które przysięgają dokonanie krwawej zbrodni, składają przysię-
gę na krew. A że czyn ma być zbrodniczy i nieczysty – zamordowanie wszyst-
kich mężczyzn w mieście – to nieczysta jest i składana ofiara. Kobiety zabijają 
bowiem syna jednej z nich i na jego krew składają uroczystą przysięgę:

I nie zwyczajna to ofiara krwawa: charopejska żona
Poświęca syna: zabierają się do ofiary, przerażoną pierś chłopca

4 O Eryniach jako mścicielkach przelanej krwi piszę dalej.
5 O Erichtoniosie i podarunku Ateny zob. m.in. Graves 1992: 97, gdzie podane są źródła 

i różne wersje tego mitu. 
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Mordują żelazem w rękach się chciwie zewsząd cisnących
Potem przy żywej krwi sprzysięgają się do słodkiej im zbrodni
A wokół matki już lata świeży cień zmarłego (Stacjusz, Tebaida V, w. 159–163).

Wobec takiej wiary w moc krwi nie może dziwić fakt, iż wszystko, co z nią 
związane, miało równie bogatą symbolikę i metaforykę. Szczególnie interesu-
jące w kontekście antycznej kultury było picie krwi i jej przelewanie. Obie te 
czynności, choć dziś kojarzą się raczej z czymś negatywnym, w świecie staro-
żytnych Greków i Rzymian były równie niejednoznaczne, jak samo pojawienie 
się krwi. Prześledźmy zatem na kilku przykładach, co oznaczało w antycznym 
społeczeństwie picie i przelewanie krwi.

Istotami żądnymi krwi byli przede wszystkim bogowie, ale także demony 
i dusze przodków. Krwawe ofiary pomagały zjednać ich przychylność, pozwa-
lały na kontakt, poznanie wróżb, rozmowę ze zmarłymi. Pewne jest, że bogom 
miłe jest przelewanie krwi na ofiarę. Oczywiście istniały bezkrwawe ofiary 
płynne nazywane libatio, spełniane mlekiem, oliwą, miodem i winem. Czasem 
mogły one stanowić pełną ofiarę (Mikołajczak 1994: 72), jednak zwykle były 
tylko wprowadzeniem do spełnienia ofiary z krwi.

Krwawe ofiary towarzyszyły od początku igrzyskom w Olimpii. Były one roz-
poczynane i kończone ofiarami dla bogów6. Igrzyska były zresztą częścią kultu. 
Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk składano ofiarę ze świni przy źródle Piera 
oraz dokonywano obrzędu oczyszczenia uczestników procesji – sędziów, trene-
rów i zawodników (Łanowski 2000: 149). Drugą ofiarę składano pod posągiem 
Zeusa, także ze świni. Na jej wnętrzności i krew zawodnicy przysięgali uczciwą 
walkę. Kolejną ofiarę z krwi składano na grobie Pelopsa (Łanowski 2000: 149–
150). Także na zakończenie igrzysk składano ofiary Zeusowi. Warto zaznaczyć, 
że mięso, tłuszcz i kości zabijanych zwierząt miały drugorzędną wartość; naj-
ważniejsza była krew. Podczas ofiary olimpijskiej mięso było dzielone pomiędzy 
ludzi i zjadane, sama zaś krew zbierana do naczynia. Polewano nią potem ołtarze 
bóstw (Roux 1994: 270). Świętem wyrosłym z wierzeń w żądzę krwi były także 
igrzyska gladiatorów. Zastąpiono nimi krwawe ofiary z ludzi na cześć zmarłych. 
Duchy przodków pragnęły krwi, toteż odbywały się walki, niewolników i ska-
zańców rzucano na pożarcie dzikim zwierzętom. Ściśle związane z krwią były 
święta kapadockiej bogini Maa, sprowadzonej do Rzymu przez Sullę. Podczas 
gwałtownych i drastycznych obrzędów kapłani w ekstazie kaleczyli swoje cia-
ła, spryskiwali krwią siebie, ołtarze i posąg bóstwa, po czym natchnieni głosili 
wieszczby (Sapota 2001: 28). Kontakt z krwią symbolizował zatem kontakt z bó-
stwem. Jeszcze bardziej drastyczny przebieg miały święta ku czci bogini Kybe-
le i jej kochanka Attisa (Eliade 1997: 188–189). W Rzymie kult ten pojawił się 
około 250 roku przed Chrystusem. Bogini Kybele była tu czczona już wcześniej 

6 Przebieg igrzysk przytaczam za Jerzym Łanowskim, istniały zapewne różnice 
w przebiegu igrzysk na przestrzeni wieków, jednak opisując je, bierze się zwykle pod 
uwagę okres rozkwitu, czyli ok. V w. p.n.e.
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i cieszyła się dużą popularnością. Historia jej niewiernego kochanka, który miał 
– targany wyrzutami sumienia – wykastrować się, by już nigdy nie zdradzić uko-
chanej, zyskała swoich entuzjastów. Podczas głównego dnia świąt, tak zwanego 
Dnia Krwi, wierni kastrowali się, a krwią skrapiali ołtarze bóstwa (Eliade 1997: 
188). Przez pewien okres było to bardzo popularne święto, uczestniczyli w nim 
nawet cesarze. Jednak od czasów Klaudiusza zaprzestano tych praktyk, kastra-
cja zaś została zakazana; zastąpiono ją ofiarami z byka (Roux 1994: 201). Warto 
zaznaczyć, że istota składana w ofierze nie ma sama w sobie nic świętego. Ce-
chy święte musi uzyskać przez odprawienie specjalnych obrzędów (Roux 1994: 
259). Rozlew krwi jest morderstwem, gdy zabija się niewinnych, bez potrzeby 
lub gdy dokonuje się zabójstwa, nie szanując śmierci, a ofiary – nie dokonując 
odpowiednich rytuałów. W Atenach podczas święta bouphonia (święta mordo-
wania wołu) ofiarnik, który zabijał zwierzę, udawał niewinnego i oskarżał topór 
o zamordowanie zwierzęcia. Wszyscy uczestnicy obrzędów jedli potem mięso 
zabitego zwierzęcia, ale skórę wypychali i stawiali do pługa, aby sprawić wra-
żenie, że żyje (Roux 1994: 139). Oprócz zwierząt czasami zdarzały się ofiary 
składane z ludzi. Tak zwana devotio była ofiarą, w której konsul poświęcał swoje 
życie w zamian za zwycięstwo wojska w bitwie. Samoofiarowanie przyjmowały 
jednak tylko bóstwa podziemne (Sapota 2001: 13). W wyjątkowych sytuacjach 
zagrożenia państwa składano ofiary z ludzi, zwane consecratio capitis. Spośród 
nieprzyjaciół wybierano ofiary, które żywcem zakopywano w ziemi (Roux 1994: 
194). Już w 97 roku przed Chrystusem Senat zakazał ofiar z ludzi, zastąpiono je 
wówczas walkami gladiatorów (Sapota 2001: 26).

Cóż jednak ze śmiertelnikami spożywającymi krew? Wiemy, że z picia krwi 
mogły płynąć specjalne korzyści. Mogła ona oczyścić, dodać sił, a także za-
pewnić kontakt ze zmarłymi. Podczas składania ofiar z byka (taurobolium) oraz 
ofiar z barana (cirobolium) zwierzęta przybrane kwiatami prowadzi się do świą-
tyni. Tam myst, kapłan prowadzący misteria, przecina sierpem bok zwierzęcia, 
a potem myje się krwią i ją pije. Po obrzędach jest pełen sił i oczyszczony.

Krew była nieodłącznym elementem uroczystości ku czci zmarłych, łączni-
kiem pomiędzy światem żywych a umarłych. Aby uzyskać kontakt z duchami 
przodków, należy napić się krwi. Co więcej, krew trzeba dać także wychodzą-
cym z podziemi Manom. Picie krwi zapewnia przejście z jednego do drugiego 
świata. Odyseusz, aby wywołać zmarłych, najpierw wykopuje dół, potem leje 
do niego miód, mleko i wino, ślubuje cenniejsze ofiary, które złoży, gdy tylko 
powróci do Itaki. Zapewnia poszczególnych zmarłych, że złoży im w ofierze 
największe zwierzęta – Tejrezjaszowi przyrzeka największego czarnego barana. 
Jednak dopiero, gdy do dołu wlewa krew, ukazują się dusze:

I krew w ten dół ściekała. Wnet duszyczek wiele
Tam się złazić poczęło z Erebu otchłani (Homer, Odyseja XI, w. 35–36).

Krew przyciąga zmarłych – przybywają, gdy ją wyczują. Jest ich wielu i każ-
dy chce napić się płynu, który umożliwi mu choćby chwilowy powrót, kontakt 
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ze światem, który musiał opuścić. Poprzez skosztowanie krwi odzyskuje złu-
dzenie życia, widząc żywych i ich świat. Dlatego Odyseusz obawia się przy-
zwanych duchów:

Cały ten tłum do dołu ciśnie się i roi,
Wrzeszcząc tak, że aż przestrach biały mię owionie (Homer, Odyseja XI, w. 43–44).

To samo przeżywa Eneasz, kiedy ma zstąpić do podziemi. Wieszczka poleca 
mu zabrać miecz, za pomocą którego odpędzi od krwi dusze. Zarówno Eneasz, 
jak i Odys wiedzą jednak, że muszą porozmawiać z konkretnymi duchami. Dla-
tego Odys musi odpędzić przybyłe Many i czekać na Tejrezjasza:

Sam zaś, dobywszy miecz mój wyostrzony,
Wysunąłem się, broniąc marom nieboszczyków
Krwi tej lizać […] (Homer, Odyseja XI, w. 48–59).

Odyseusz, dając napić się krwi wieszczkowi, pozwolił mu na kontakt ze świa-
tem żywych. Tejrezjasz nie tylko przepowiada mu przyszłość, ale też odpowiada 
na pytanie dotyczące świata zmarłych. Opowiada o tym, jak uzyskać z nimi 
kontakt i co się stanie, gdy odpędzi mary od krwi:

Pozwól tylko Marom nieżyjących osób
Krwi tej liznąć, a każda powie, co ma na dnie,
Lecz gdy wzbronisz, zamilknie i w głębiach przepadnie (Homer, Odyseja XI, w. 150–153).

Podobnie rzecz ma się w Tebaidzie Stacjusza, kiedy wieszczek Tejrezjasz chce 
poznać przepowiednię i przyzwać ducha Lajosa, odprawia specjalne obrzędy, 
których głównym punktem jest złożenie ofiary z krwi. Aby móc kontaktować 
się ze zmarłymi, należy napić się krwi ofiarnego zwierzęcia. Przy przyzywaniu 
ducha Lajosa krwi kosztują Tejrezjasz i jego córka Manta, która również posiada 
dar wieszczenia:

Już po czystej ofierze z owoców
Zwierzęta na głowach wyniosłych żelazem przeznaczone
Upadły ranione i najpierw Manta dziewicza kosztuje
Krwi podjętej czarkami (Stacjusz, Tebaida IV, w. 461–464).

Jak zatem widzimy, także picie krwi wiąże się nierozerwalnie z życiem 
i śmiercią. Z jednej strony wypicie krwi umożliwia przejście do świata umarłych 
i kontakt z nimi. Z drugiej – dla dusz jest możliwością chwilowego powrotu do 
świata żywych, łącznikiem pomiędzy dwiema odrębnymi krainami.

Podobnie jest w wypadku przelewania krwi. Było ono oczywiście czynem 
nieczystym i potępianym przez bogów. Jednak w sytuacji wojny, składania ofiar 
– czynem usprawiedliwionym. Przelanie krwi niewinnego ściągało gniew bo-
gów i nieszczęście. Wspomina o tym już Sofokles w Antygonie, kiedy to Kreon 
rozważa, w jaki sposób zabić Antygonę. Król dochodzi do wniosku, że nie może 
przelać jej krwi, ponieważ należy do rodziny i jest niewinną istotą:
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Kreon: 
Gdzieś na bezludnym zamknę ją pustkowiu,
W skalistym lochu zostawię żyjącą, 
Strawy przydając jej tyle, by kaźnię 
Pozbawić grozy i klątwy nie ściągnąć (Sofokles, Antygona, w. 773–776).

Za przelanie krwi kogoś z rodziny także spada kara bogów. Przykładem może 
tu być Orestes, który po zabiciu Klitajmestry nie może zaznać spokoju. Pomi-
mo iż dokonał zemsty, przelanie krwi matki było przestępstwem. Przelana krew 
woła o zemstę, krew przyciąga krew:

Orestes: Pomścił się na niej za śmierć swego ojca.
Ifigenia: Jak dobrze! Słuszną wymierzył jej karę!
Orestes: Choć prawy, łaską bogów się nie cieszy (Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów,
w. 558–560).

Orestes, dokonawszy zbrodni, ściągnął na siebie gniew Erynii. Te wyrosłe 
z krwi boginie ścigają splamionych krwią, torturują ich i nie dają im spokoju. Są 
bezlitosne, mają oczy nabiegłe krwią, rzucają się i szarpią swoje ofiary:

Orestes: O królu Apollonie, liczba się pomnaża! I z oczu ich kroplami krew się sączy 
czarna (Ajschylos, Ofiarnice, w. 57).

Orestes dobrze wiedział, że za zabicie matki spotka go kara, że klątwa wiszą-
ca nad rodem będzie miała swoją kontynuację. Ostrzegała go zresztą przed tym 
sama Klitajmestra:

Klitajmestra: Więc zabić mnie zamyślasz, własną matkę, synu?
Orestes: Nie ja, ty sama sobie życie to odbierzesz.
Klitajmestra: Suk mściwych matki strzec się radzę ci, mój synu (Ajschylos, Ofiarnice, 
w. 41).

Orestes wierzy w słuszność swojej decyzji, ale zbrodnia pozostaje zbrodnią. 
Przelana krew członka rodziny nie może pozostać bez zemsty. Wie o tym Ifige-
nia, której Orestes opowiada o ucieczce przed boginiami:

Orestes: Nie z kraju zbiegłem, bojąc się Erynii.
Ifigenia: Skąd więc ten atak szału na wybrzeżu?
Orestes: Nie po raz pierwszy ujrzano mą nędzę.
Ifigenia: Już wiem, ścigały ciebie za krew matki.
Orestes: Aby wpić we mnie swe krwiożercze paszcze
(Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 931–935).

Przelana krew woła o pomstę, rozpoczyna cykl zabójstw, zemstę. Krew przy-
ciąga krew – aby przywrócić szczęście w Tebach, należy zgładzić zabójców La-
josa. Cały ród, począwszy od Lajosa, który pozostawił na śmierć swoje dziecko, 
chcąc zmienić przepowiednię, przelewa krew. Taki sam los spotkał ród Atry-
dów, odkąd Atreusz i Tyestes zabili pozostałych braci, zbrodnia ciągle podążała 
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ich śladem. Jest to swego rodzaju wendeta – krew ofiary woła o pomstę, zabójca 
musi za nią zapłacić. A zemsta jest obowiązkiem każdego z członków rodziny 
zmarłego (Roux 1994: 151).

Jednak nie zawsze przelanie krwi i zemsta były przez bogów karane. Eneasz, 
który zwycięża w pojedynku z Turnusem, przez chwilę waha się, co zrobić. 
Chce darować przeciwnikowi życie, ale zauważa na nim pas swojego przyjaciela 
Pallasa, którego wcześniej zgładził Turnus:

Ty, na którym z druha łup się znalazł,
Miałbyś pomsty ujść? Pallas cię tą raną, Pallas
Zatraca i w zbrodniczej krwi zmywa zniewagi (Wergiliusz, Eneida XII, w. 946–951).

Zemsta Eneasza i zabicie pokonanego w uczciwym pojedynku przeciwnika 
nie są traktowane jako zbrodnia. Oczywiście przelanie krwi jest nadal czynem 
nieczystym, dlatego zawsze po bitwie, przed złożeniem ofiary, należy obmyć 
ręce, dokonać symbolicznego oczyszczenia. Bohaterowie Iliady, Odysei, Eneidy 
zawsze myją ręce przed złożeniem ofiary. Eneasz, wiedząc, że ma splamione 
krwią ręce, prosi nawet Anchizesa, by ten dokonał ofiary za niego. Także Perse-
usz, zabiwszy Meduzę, najpierw się myje, potem zaś składa ofiary:

Sam Perseusz zwycięskie dłonie obmywa w wodzie, a żeby głowa wężowego stwora nie 
skaziła piasku, zaściela brzeg liśćmi i wodorostami […] (Owidiusz, Metamorfozy IV,
w. 738–739).

Również Ifigenia, chcąc złożyć ofiarę, najpierw obmywa tych, których ofia-
ruje. Obmywa ich krwią, ponieważ plamę krwi najlepiej zmyć krwią. Bóstwo, 
któremu składa się ofiarę, mogłoby się obrazić, gdyby była to ofiara nieczysta, 
szczególnie zaś splamiona krwią, winna zabójstwa:

Ifigenia: Widzę już, jak wychodzą obcy ze świątyni
I ofiary dla bóstwa – jagniątka, ażeby
Nieczystą krew krwią obmyć; płoną żagwie. Wszystko
Tak kazałam, by obcych i bóstwo oczyścić (Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, 
w. 1223–1225).

Podsumowując, w kulturze antycznej wierzono w wielką moc krwi. Krew 
bogów, potworów, herosów była inna niż krew ludzi, mogła uleczać lub zabijać. 
Bogowie, demony i duchy zmarłych żądały ofiar z krwi, picie krwi dawało siłę, 
oczyszczenie oraz umożliwiało kontakt ze światem duchów. Mycie się krwią 
oczyszczało, przelanie krwi niewinnych ściągało na ludzi klęski i gniew bogów. 
Przelana krew musiała być pomszczona. Nie ma drugiej substancji, która była-
by tak dwuwartościowa, niosła za sobą tak wiele możliwości interpretacyjnych. 
Bo oto, z jednej strony słysząc słowo krew, człowiek antyku wyobrażał sobie 
śmierć, z drugiej zaś narodziny. Gdy myślał o piciu krwi, nie traktował tego tak 
jak człowiek współczesny. Przecież picie krwi to kontakt z zaświatami, speł-
nianie obowiązku. Także przelewanie krwi nie musiało być jednoznacznie złe 
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i potępiane. Wszystko zależało od okoliczności, krwawa zemsta niejednokrotnie 
była usprawiedliwiana przez społeczeństwo i przez samych bogów. Także bogo-
wie byli żądni krwi i nie wahali się jej przelewać. Krew w wyobrażeniu staro-
żytnych była substancją niemal magiczną, której właściwości i mocy do końca 
nie rozumieli, ale darzyli wielkim szacunkiem.
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Metaphors and Symbolism of Blood in the Ancient Tradition

SU M M A RY

The following article is an attempt to present the meaning of blood in the ancient world. To 
this end, it discusses the importance of blood in the tradition, religion and rituals. Further, 
the article establishes the role of blood in connection with the Underworld and ghosts, and 
scrutinizes fears and beliefs in which blood plays a part. The conclusions are drawn on the 
basis of the ancient rituals and the works by ancient writers.

Słowa kluczowe: krew, metafora, symbolizm, starożytna Grecja, starożytny Rzym.
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