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Tożsamość kultury i w kulturze

Jedną z groźniejszych pułapek, jaką zastawia na siebie badacz kultury starożyt-
nej Grecji, jest samo określenie przedmiotu badań. Poszukując wyrazistej tożsa-
mości, w sposób chyba nieunikniony musimy założyć (lub przynajmniej udawać, 
że zakładamy), że i to, czym się zajmujemy, posiada uchwytną esencję. Przyjęcie 
tego aksjomatu, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z niego sprawę, zawsze 
posiada charakter polityczny – w różnych znaczeniach tego słowa. Co jednak 
zatrważające, wielu badaczy zdaje się ten fakt całkowicie ignorować, nie ograni-
czając deklaracji o esencjalistycznym charakterze kultury wyłącznie do bardziej 
zretoryzowanych części swoich prac, jakimi są wstępy i zakończenia.

Znakomitego przykładu tego rodzaju uwikłania dostarcza brawurowa rekon-
strukcja ateńskich dionizjów miejskich dokonana przez Christiane Sourvinou-
-Inwood (2003). Ta wybitna uczona na marginesie swoich rozważań wypowiada 
się na temat udziału kobiet w widowiskach teatralnych w Atenach okresu kla-
sycznego. Wbrew tradycji ukazywania tego problemu jako w najlepszym razie 
dyskusyjny Sourvinou-Inwood pisze (2003: 182): „Istnieją przekonujące i jedno-
znaczne dowody, że kobiety były obecne w teatrze późniejszych okresów. Me-
todologicznie niepoprawne jest postulowanie zmiany tam, gdzie brak danych 
o tym, że zaszła”1.

Drugie zdanie cytowanego fragmentu implikuje, że metodologicznie popraw-
ne jest postulowanie braku zmiany, jeśli tylko nie ma przekazów, które by ją 
potwierdzały. W imię tej zasady praca Sourvinou-Inwood oferuje koherentną 
wizję dionizjów w VI i V wieku, opartą na kolażu złożonym z pochodzących 
z najróżniejszych epok danych źródłowych, które badaczka uznaje za wiarygod-
ne zawsze, gdy tylko nie istnieją przekazy o ewidentnie przeciwnej im treści. 
Znaczna część spośród wykorzystanych przez uczoną tekstów powstała w okre-
sie cesarstwa rzymskiego i dotyczy festiwalu w formie, jaką miał on w czasach 
współczesnych autorom. Od klasycznej fazy istnienia dionizjów miejskich, kie-
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1 Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytaty z dzieł obcojęzycznych podano w przekładzie autora 
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dy wyprodukowano najważniejsze (i niemal jedyne zachowane) dzieła scenicz-
ne, minęło zatem ponad pięćset lat. Jak wiele rzeczy mogło w tak długim cza-
sie pozostać niezmienionych? Nawet jeśliby dane źródłowe postulowały trwanie 
czegoś w identycznej formie przez pięć wieków, należałoby podchodzić do nich 
z nieufnością.

Rzecz jasna, sformułowane przeze mnie zastrzeżenie ma charakter zdro-
worozsądkowy, co czyni je podatnym na krytykę, jeśli przedmiotem naszych 
badań jest religia. Chyba nie bez racji Clifford Geertz (2005: 132–133) opisuje 
ją jako alternatywny w stosunku do zdroworozsądkowego (a także naukowego 
i estetycznego) sposób postrzegania świata. A żeby przytoczyć proponowaną 
przez uczonego definicję, religia jest to „system symboli, budujących w ludziach 
mocne, wszechogarniające nastroje i trwałe motywacje poprzez formułowanie 
koncepcji ogólnego ładu istnienia i tworzenie wokół tych koncepcji takiej aury 
faktyczności, że owe nastroje i motywacje wydają się niezwykle rzeczywiste” 
(Geertz 2005: 112). Jeśli więc, podobnie jak czyni to etnograf prowadzący bada-
nia terenowe, aby zrozumieć starożytnych Greków, zdecydujemy się przyjąć ich 
własny punkt widzenia, gdy mowa o religii, być może należy odrzucić scepty-
cyzm i przyjąć za rzeczywiste to, co oni sami mają do powiedzenia. Jest to jed-
nak pułapka. Ostatecznie bowiem naszym zadaniem nie jest przeżywanie świa-
ta antycznego, lecz złożenie sprawozdania z naszych badań przed współczesną 
publicznością. Zatem, jak etnograf Geertza (2000: 9–40 i passim), powinniśmy 
dokonać przekładu z języka mitu i rytuału na język nauki. Zważywszy z kolei 
na to, że o słuszności zachowań religijnych i prawdziwości przekonań, według 
rozpowszechnionego w nauce poglądu, decydowało w Grecji przekonanie o ich 
tradycyjności i przynależności do patrios nomos2, bardzo częste są w tekstach 
antycznych deklaracje o ich istnieniu w identycznej formie od czasów najdaw-
niejszych. Ponieważ jednak kategoria niezmienności obyczaju była w oczach 
starożytnego Greka wartościową monetą, w interesie uczestników tej kultury le-
żało manipulowanie nią (kategorią niezmienności, a także, jak okaże się później, 
całą kulturą) w sposób stosowny do własnych potrzeb. Metodologiczna popraw-
ność wymaga zatem zachowania dystansu wobec przekazów antycznych pisa-
rzy, którzy twierdzą, że coś, co czyniono w ich czasach, było zgodne z tradycją3.

Stwierdzenie, że tradycja jest konstruktem i że historię tworzy się na nowo 
w każdym teraźniejszym momencie, jest z jednej strony na tyle banalne, że 
właściwie wstyd je odnotowywać, z drugiej jednak jego konsekwencje są na tyle 
poważne, że trudno się z nim pogodzić, bo zdaje się ono podważać sens nauk 
historycznych. Jeśli bowiem założyć, że do badania przeszłości przystępujemy 
po to, by zrozumieć, co ukształtowało świat współczesny, a konstruujemy ją 

2 Tak np. w: Vernant 1998: 11–12.
3 Odwołując się do metafory prawnej, możemy powiedzieć, że nikomu z pisarzy 

starożytnych nie brakowało motywu do dokonania fałszerstwa. Sourvinou-Inwood 
regularnie domniemywa niewinności podejrzanych, co w stosunku do ludzi dawno 
zmarłych, których na żadną karę skazać nie można, wydaje się niepotrzebną ostrożnością.
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na podstawie naszego rozumienia albo projektu teraźniejszości, nasze myślenie 
staje się cyrkularne. Przy tym budowanie historii nie musi mieć (i chyba nigdy 
nie ma) charakteru creatio ex nihilo. Aby wykazać jego arbitralność, wystarczy 
zaznaczyć, że dokonujemy wyboru faktów, które zgodnie z naszymi wyobraże-
niami uznajemy za relewantne i że interpretujemy je w sposób zgodny z naszą 
wizją rzeczywistości. Ponieważ jednak zawsze do faktów nawiązujemy, łatwo 
zapomnieć zadać pytanie, czy mają one jakiekolwiek znaczenie. Podobnie zatem 
jak religia Geertza, narracja historyczna przyczynia się do utrwalania ideolo-
gii, „budując w ludziach mocne, wszechogarniające nastroje i trwałe motywa-
cje poprzez formułowanie koncepcji ogólnego ładu istnienia i tworzenie wokół 
tych koncepcji takiej aury faktyczności, że owe nastroje i motywacje wydają się 
niezwykle rzeczywiste”4. Żeby wyprodukować takie opium dla mas, czasami 
wystarczy we wstępie swojej pracy zarzucić poprzednikom brak obiektywizmu 
w interpretowaniu danych i zapewnić, że my nie popełnimy podobnego błędu5. 
W ten sposób łatwo zapomnieć, że sam dobór komentowanych faktów stanowi 
formę interpretacji.

Polityczność tego rodzaju zabiegu ujawnia się w sposób e widentny na dwóch 
poziomach. Pierwszy z nich wynika z zastosowania strategii umożliwiającej 
przetrwanie jednostki w świecie naukowym. Żeby nasze teksty sprzeda ły się, 
żeby zapewnić sobie fundusze na badania i prestiż niezbędny do zdobycia za-
trudnienia, zmuszeni jesteśmy zaprezentować przedmiot naszych dociekań jako 
rzecz istotną dla odbiorców, w jakiś sposób związaną z ich życiem. Rzecz jasna, 
efekt ten można osiągnąć na wiele sposobów, najprostszym jednak jest wpa-
janie publiczności przekonania, że to, co odległe, jest jednocześnie najbliższe. 
Stąd oczywiście już tylko krok do oddziaływania politycznego w najbardziej 
potocznym tego słowa znaczeniu, a mianowicie do tworzenia ideologii całych 

4 Można też powiedzieć, że humanistyka tworzy mitologię w znaczeniu potocznym lub 
takim, jakie przypisuje temu słowu Barthes (1970: 50): „czytelnik może naiwnie odbierać 
mit dlatego, że nie dostrzega w nim systemu semiologicznego, lecz system indukcyjny. 
Tam, gdzie równowartość widzi proces przyczynowy, stosunek między znaczącym 
i znaczonym wydaje się stosunkiem naturalnym. Można to pomieszanie pojęć wyrazić 
jeszcze inaczej. Każdy system semiologiczny jest systemem wartości; otóż konsument 
mitu bierze znaczenie za fakt: mit zostaje odczytany jako system faktów, podczas gdy 
jest tylko systemem semiologicznym”.

5 Charakterystyczne, że deklaracje o własnym obiektywizmie badacza, wyraźnie mające 
na celu swoistą sakralizację nauki, tym bardziej są gorące, w im większym stopniu prace 
oddalają się od tego ideału. Por. np. zapewnienia Ruth Benedict (1999: 287): „Badacz 
terenowy musi być całkowicie obiektywny. Powinien kolejno rejestrować wszystkie 
istotne przejawy zachowania, pamiętając o tym, by nie wybierać tylko tych faktów, 
które by odpowiadały jakiejś pociągającej go hipotezie. W badaniu na miejscu żadnego 
z opisanych tu ludów nie przyjmowano z góry jakiejś koncepcji homogenicznego rodzaju 
zachowania, jakiego kultura ta miałaby być przykładem etc.”. Charakterystyczne, że 
we współczesnej antropologii autorka tych słów stała się wręcz symbolem arbitralnego 
doboru danych empirycznych w imię wysuniętych a priori wniosków. Por. Geertz 2000: 
141–174.
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społeczeństw. W procesie tym uczestniczy, rzecz jasna, nie tylko społeczność 
uniwersytecka, ale i szkoły, media, instytucje religijne itd. Jednak mimo kolek-
tywnego charakteru działającego podmiotu, uczestnictwo w procederze jest wy-
nikiem indywidualnej decyzji badaczy. Możemy także wskazać herosów ideo-
logizacji humanistyki, których znakomitym przykładem jest Ernst R. Curtius. 
Uczony ten we wstępie do swojej słynnej pracy Literatura europejska i łacińskie 
średniowiecze eksplicytnie określa jako cel badań nad motywami wędrowny-
mi w literaturze europejskiej stworzenie nowej kultury wspólnoty mieszkańców 
starego kontynentu6. Rzecz charakterystyczna, że ten niemiecki badacz po raz 
pierwszy opublikował swoje dzieło w roku 1948, w chwili gdy zaistniała nagła 
potrzeba stworzenia ideologii o charakterze ponadnarodowym. Nie trzeba wy-
jaśniać, że zapotrzebowanie tego rodzaju wciąż istnieje w nie mniejszym stop-
niu niż bezpośrednio po drugiej wojnie światowej.

To, co opisuję w tym miejscu, to nic innego jak tylko pewna forma kultury. 
I jakkolwiek czytelnik niekoniecznie zgodzi się z poszczególnymi diagnozami, 
sposób opisu nie wydaje się w niczym szokujący dopóty, dopóki pozostajemy na 
poziomie eseistycznym. Tym niemniej łatwo mogę spotkać się z zarzutem braku 
naukowości, przede wszystkim ze względu na nigdy niezrealizowane aspiracje 
(przez złośliwych zwane kompleksami) humanistyki, która od czasów osiągnię-
cia spektakularnego postępu przez nauki przyrodnicze w XIX wieku, odwołuje 
się do nich jako do modelu metodologicznego, starając się go naśladować bądź 
kontestując go, nigdy jednak nie pozostając na niego obojętna. Jedna z wielu za-
sadniczych różnic między dwoma porządkami epistemologicznymi sprowadza 
się (czy raczej: powinna sprowadzać się) do różnego potraktowania zasady przy-
czynowości. Fizyka bowiem i pokrewne jej dziedziny, aby wyzwolić się spod 
wpływu teologii, rozumianej jako przeświadczenie o obecności w zjawiskach 
czynnika woluntarnego, całkowicie odrzuciły arystotelejską teleologię, przyjmu-
jąc, że to, co obserwowalne, jest bezpośrednim skutkiem działania bezosobo-
wych przyczyn sprawczych. Podobnie gdy mówimy o zbiorowościach ludzkich, 
możliwe, że niekiedy nie zadajemy im gwałtu, opisując je jako chmury gazu do-
skonałego lub dyfundujące cząsteczki roztworu soli, których zachowanie podlega 
mierzalnym i obiektywnym prawom, na przykład statystyki. Z drugiej jednak 
strony, kiedy przedmiotem badań staje się religia, wierzenia, przekonania, prag-
nienia itp., te metodologie, które wykluczają przypisanie roli podmiotowi, które 
odrzucają teleologię, tym samym zafałszowują charakter przedmiotu badań.

W ten sposób, rezygnując z pytań co i po co na rzecz dlaczego, Winckelman-
nowskie państwo posągów jesteśmy skłonni zastąpić krajem zaludnionym przez 
manekiny, jak w wizji Sourvinou-Inwood7. Opisy takich mechanistycznych uto-

6 Np. Curtius 1997: 12: „Europa to zaledwie nazwa, »termin geograficzny« […] jeżeli nie 
uczynimy z niej formacji historycznej w naszym ujęciu”.

7 Nie od rzeczy w tym miejscu będzie przytoczyć metaforę, którą w podobnym kontekście 
posłużył się Bronisław Malinowski (1981: 48): „W niektórych rodzajach badań 
naukowych […] podawany jest, że tak powiem, doskonały szkielet ustroju plemiennego, 
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pii bywają wciągające, jednak im bardziej precyzyjnie zdają się zazębiać try-
by skonstruowanych przez humanistów maszyn, tym wyraźniej nie mamy do 
czynienia ze światem ludzi. Wprawdzie w naukach o starożytności funkcjonują 
wygodne protezy, mające uwiarygodnić nieludzki charakter ludzkiej kultury, są 
one jednak tępymi narzędziami, wyprodukowanymi przez humanistów na włas-
ny użytek. W szczególności dotyczy to rytuału, który od końca XIX wieku stał 
się wszechobecny w antycznej Grecji. Słowo to zyskało w nauce tak szerokie 
znaczenie, że dziś może oznaczać właściwie cokolwiek, dzięki czemu nadaje się 
do opisu wszystkiego, ale nie wyjaśnia niczego. Niemniej do popularności tego 
terminu przyczyniło się to, że zgodnie z ufnym zapewnieniem Erica R. Doddsa 
(1960: XXVII) „Historia bez wątpienia powtarza się, jednak wyłącznie rytuał 
powtarza się niezmiennie”8. Implikacje tego stwierdzenia pozwalają uczonym 
dojść do olśniewających wyników, ponieważ dzięki niemu wiarygodne staje się 
istnienie pewnej stałej behawioralnej, wokół której możemy zorganizować opis 
świata i znaczeń, które przedstawiciel kultury przypisuje własnemu zachowa-
niu. Co z tego wynika, wiedzą wszyscy czytelnicy prac Jane Ellen Harrison.

Powraca w tym miejscu pytanie, czy cokolwiek w ludzkiej rzeczywistości po-
zostaje niezmienne. Udzieliliśmy już wymijającej, choć satysfakcjonującej mnie 
odpowiedzi. W przekonaniu Greków o skuteczności, poprawności i słuszności 
rytuału decydować miała jego zgodność z tradycją. Ponieważ brak nam danych 
pochodzących od zewnętrznych obserwatorów, właściwie powinniśmy pogodzić 
się z tym, że możemy mówić nie o niezmienności w czasie form behawioral-
nych, ale o tym, że je opisywano, a więc, być może, także percypowano, jako 
zachowujące własną tożsamość, wyrażającą się identycznością. Jeśli w ten spo-
sób przeniesiemy nasze spojrzenie z zachowań na ich opis lub percepcję, anulu-
jemy jedną z różnic pomiędzy historią a rytuałem. W końcu historia też czasem 
zdaje się powtarzać. Co jednak charakterystyczne i moim zdaniem kluczowe, 
to że nie tylko wydarzenia, lecz także narracje bywają percypowane jako tożsa-
me, nawet jeśli zewnętrzny obserwator dostrzega różnice pomiędzy nimi. Z tym 
dobrze opisanym zjawiskiem mamy do czynienia między innymi w przypad-
ku kultur oralnych, których przedstawiciele mogą zarzekać się, że opowiedzieli 
dwa razy tę samą historię i w sposób identyczny, podczas gdy porównanie na-
grań dwóch aktów performance wykazuje, że z punktu widzenia zanurzonego 
w kulturze zachodniej badacza jest to oczywistą nieprawdą9. Rzecz jasna, nie 
mamy tu do czynienia z kłamstwem. Po prostu w różnych kategoriach pojmuje 
się tożsamość. Problem polega na tym, żeby wnioski wypracowane przez antro-

ale brak mu »ciała i krwi«. […] Przy określaniu norm i prawidłowości tubylczego 
zwyczaju i uzyskaniu precyzyjnej dla nich formuły w oparciu o zebrane dane oraz 
tubylcze wypowiedzi dostrzegamy, że tej właśnie precyzji brak w rzeczywistym życiu, 
które nigdy nie podporządkowuje się ściśle żadnym regułom”.

8 Zdanie to cytuje np. Jan Kott (1986: 197) jako legitymizację dla swojej metodologii.
9 Por. np. Goody 2006: 45–46, 80–84.
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pologów i wielkich badaczy poezji homeryckiej umiejętnie rozszerzyć na inne 
niż epika zjawiska kulturowe.

Projekt ten nie okaże się przesadnie ambitny, jeśli zaaplikujemy szczegól-
nie popularną w ostatnich dekadach Weberowską wizję akcji społecznej jako 
aktu komunikacji, a kultury jako rodzaju gramatyki, która umożliwia nadawa-
nie i odbieranie komunikatów. Skoro jednak posługiwać się będziemy lingwi-
styczną metaforą kluczem, czyhać będą na nas zagrożenia tym większe, im wię-
cej czasu poświęciliśmy uczeniu się języków, szczególnie martwych. Z punktu 
widzenia metodyki nauczania jest bowiem wygodnie abstrahować od zawiłych 
problemów ontologii gramatyki opisowej i od stwierdzenia, że nie jest ona ni-
czym więcej niż uproszczoną formą rekonstrukcji zjawiska, które nigdy nie zre-
alizowało się w jednym momencie w całości. Łatwo zatem zignorować oczywi-
sty fakt, że język (Saussure’owską langue) powinniśmy raczej ująć jako proces, 
ponieważ manifestuje się on wyłącznie w aktach mowy, rozpowszechnia tyl-
ko dzięki nim, za każdym razem ulegając mniej czy bardziej wyraźnemu prze-
kształceniu. Podobnie zatem jak epos homerycki w ujęciu Nagya (np. 1996), 
system semiotyczny, ile razy się ujawnia, przestaje być sam z sobą identycz-
ny. Zatem nie w identyczności powinniśmy doszukiwać się tożsamości kultury, 
trwałe bywają bowiem tylko jej produkty. Innymi słowy, chociaż Doryphoros 
i Pan Tadeusz stanowią manifestację kultury, to wraz z ich powstaniem uległa 
ona przemianie i zmienia się z każdorazową lekturą tych dzieł.

To ostatnie stwierdzenie z kolei prowadzi do paradoksalnej konstatacji: jeśli 
jakiś tekst (w szerokim tego słowa znaczeniu) zachowuje niezmienioną formę, 
każdy przypadek jego oddziaływania na odbiorcę zmieniać będzie znaczenie 
komunikatu. Możemy zatem mówić o dwóch modelach tożsamości: na planie 
signifiant i signifié. Jeden wykluczać będzie drugi, a w praktyce, gdy brak ma-
terialnego i niepodlegającego deterioracji nośnika, oba realizowane będą wy-
łącznie subiektywnie, w wyobrażeniach społeczności. Skrajnym błędem me-
todologicznym okazuje się więc semantyczna interpretacja symboli, do której 
przyzwyczaiły nas badania leksykalne i która stanowi podstawę psychoanali-
tycznych interpretacji kultury. Symbol (w znaczeniu: abstrakcyjna jednostka 
systemu semiotycznego), zdefiniowany jako arbitralne połączenie znaczącego 
z oznaczanym, nie ma bowiem prawa być trwały. Prawda, ewolucja znaczenia 
może być powolna, w niektórych przypadkach może wydawać się, że nie za-
chodzi, aby jednak badacz mógł abstrahować od niej jako od zjawiska margi-
nalnego, potrzebuje do tego dobrego uzasadnienia, nie może a priori zakładać 
niezmienności znaku. Wywołuje to przykrą konieczność odwoływania się w ba-
daniach kulturowych do metod wypracowanych przez pragmalingwistykę.
Żeby stwierdzić, o co chodzi w jakimś zdaniu wypowiedzianym przez staro-

żytnego Greka, powinniśmy nie tylko znać język grecki, lecz także wiedzieć, 
kim był nadawca, do kogo mówił, w jakich okolicznościach, co wiedział, co 
wiedział odbiorca, czego nie wiedzieli, w jakim byli nastroju itd. Konieczność 
stosowania tych procedur w odniesieniu do zachowań językowych jest równie 
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oczywista, jak oczywista jest niemożność ich konsekwentnej aplikacji. Chyba 
dlatego tak łatwo przychodzi nam wybaczyć uczonym, że często ulegają pokusie 
interpretowania wszystkich komunikatów, szczególnie niewerbalnych, zgodnie 
z trywialnym modelem, jaki oferuje tradycyjna semantyka zdania orzekające-
go10. Prowadzi to do nieporozumień szczególnie komicznych w przypadku wy-
powiedzeń nawet po upływie wieków ekspresyjnych, jak obelgi w starej komedii 
attyckiej, których odwołujące się do fizjologii elementy rozumiano niegdyś tak, 
jakby o fizjologię rzeczywiście tutaj chodziło. A że na tym analiza nie mogła się 
skończyć, egzegeza tych pragmemów, rozumianych jako symbole, prowadziła 
uczonych do subtelnych rozważań teologicznych.

Rzecz jasna, powyższe konstatacje nie podważają wartości krytykowanych 
przeze mnie modeli badań, nawet jeśli uczeni chybiają eksplicytnie określonego 
przez siebie celu, jakim jest zrozumienie kultury starożytnej. Ewidentnie bo-
wiem ich prace realizują potrzeby własnych autorów i publiczności, o ile opis 
odległych w czasie zjawisk stanowi wyłącznie pretekst do przekazania innych, 
czasami wartościowych treści. Tego rodzaju proces badawczy polega na przypi-
saniu znaczeń zjawiskom, które same w sobie ich nie posiadają, dopóki nie zo-
staną wciągnięte w orbitę ludzkiego zainteresowania, podobnie jak skamieniałe 
kości dinozaurów nie są niczym innym jak tylko kamieniami, dopóki nie odnaj-
dzie ich paleontolog. Aby przemówiły, należy dokonać lektury. Rzecz w przy-
padku martwej cywilizacji o tyle oczywista, że jej dostępne relikty także pier-
wotnie często miały charakter znakowy. Manipulacja ma miejsce, gdy udajemy, 
że nie dokonujemy ich semiozy, tak jakbyśmy mieli do czynienia z widocznymi 
gołym okiem znaczeniami11. W sposób dosłowny czyni to Heinrich Schliemann 
w uroczej opowiastce o tym, jak trzymając w ręku złotą maskę, mówi: „Spoj-
rzałem w twarz Agamemnonowi”. Dopóki rozpoznajemy tu metaforę, jesteśmy 
bezpieczni, w momencie jednak gdy tracimy z oczu granicę pomiędzy figurami 
retorycznymi a rzeczywistością, stajemy się jak paleontolog, który twierdzi, że 
pradziadek12 tyrannosaurus był z kamienia.

Traktując Iliadę nie jako produkt kultury, lecz jako jej element, czytanie tego 
dzieła możemy uznać za pars pro toto czytania kultury greckiej. Ta ostatnia 
z procesu staje się tekstem, przedmiotem jakościowo nieróżniącym się od tego, 
co zawierają tomy Teubnera. Badacz staje się edytorem. Jego rola sprowadza się 
do odtworzenia archetypu poprzez eliminację tego, co do manuskryptów wpro-
wadziły czas i ludzkie niezrozumienie. Nie różnimy się w tym od aleksandryj-
skich filologów, którzy usiłowali stworzyć jedyny i kanoniczny tekst eposów 
homeryckich, zakładając, że w ten sposób docierają do autentycznych dzieł le-

10 Oznacza to całkowite ignorowanie tego, co strukturaliści i generatywiści określali jako 
resztę językową, rzecz z punktu widzenia ich modeli opisu marginalną, a w rzeczywistych 
zachowaniach językowych niemal wszechobecną, por. Awdiejew 1987: 24–25 i 60; 
w antropologii: Bourdieu 2007: 183–185.

11 Por. Barthes 1970: 50, cytowane w przyp. 4.
12 Nazywając tyranozaura pradziadkiem, sugerujemy, że orzekamy coś także o nas samych.
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gendarnego poety. Oczywiście nie chodzi o to, by lekceważyć ich dokonania. 
Tworząc jednak sztywną matrycę dla recytatorów13, całkowicie zaprzepaścili 
oni to, co było istotą poezji epickiej, rozumianej jako żywy performance rapso-
dów, który nigdy nie przybierał dwa razy formy dokładnie identycznej. Zatem 
nawet jeśli przypadkiem układ słów w wydaniu Arystarcha jest taki sam jak 
w którymś z dawniejszych wykonań, mamy do czynienia z dwoma całkowicie 
odmiennymi zjawiskami (tekst / performance).

Znów jednak należy oprzeć się pokusie wartościowania. Kultura aleksandryj-
skich filologów, a także kultura współczesnych filologów klasycznych są  kul-
turami. Stają się nimi między innymi dzięki odwołaniu się do modelu, z którym 
postulują własną tożsamość, usztywniając go i cyzelując, zamieniając w tekst do 
wielokrotnej lektury. Skutkiem tego im bardziej te kultury są żywe, tym bar-
dziej ich punkt odniesienia staje się martwy i w tym większym stopniu oczy-
wista staje się uzurpacja wzajemnej tożsamości. Analogii możemy doszukiwać 
się na przykład w ruchach neopogańskich w Polsce, których przedstawiciele, 
choć podkreślają, że ich praktyki stanowią bezpośrednią kontynuację obrzędów 
starożytnych autochtonów, już choćby ze względu na swoją nostalgię za auten-
tycznością  są modelowymi dziećmi czasów ponowoczesnych. Podobnie rzecz 
się ma ze współczesnymi mieszkańcami Tahiti, którzy własną tożsamość usiłują 
kształtować przez odwołanie się do dawniejszej kultury tej wyspy. Ponieważ 
kolonizacja i chrystianizacja doprowadziły do całkowitego niemal zapomnienia 
wcześniej istniejących form życia, powrót do korzeni w najlepszym razie ma 
charakter przybliżonej rekonstrukcji, a stawianie w centrum uwagi własnej toż-
samości czyni formy myślenia i zachowania autotematycznymi. Tahitańczycy 
grają  dawnych Tahitańczyków, ich gesty oznaczają  gesty tamtych. Jak jednak 
mądrze stwierdza Adriano Favole (2010: 135–149), nie powinniśmy uważać, że 
nie istnieje autentyczna, oryginalna i bogata kultura Tahiti. Nawet jeśli miesz-
kańcy wyspy wykazują obsesję na punkcie własnej tożsamości, dokonując ewi-
dentnej manipulacji kategoriami własnego pochodzenia i przynależności, jest to 
element żywego procesu kulturowego.

Podane przeze mnie paralele z różnych względów mogą wzbudzić niechęć 
wśród filologów klasycznych, zacytujmy więc klasyka tej dyscypliny Brunona 
Snella, który tak mówi o klasycyzmie Horacego (2009: 363):

Natchniony przez muzy, jako stróż tajemnic misteriów przekazuje boską wiedzę, jako 
twórca nowej poezji, jako wychowawca młodzieży dzieli się wiedzą ludzką. Żadnego 
z tych motywów nie należy traktować poważnie. W poezji greckiej te wyobrażenia są 
rzeczywiście żywe, tzn. znaczą to właśnie, co mówią, ale u Horacego są mniej zobowią-
zujące, stają się symbolami.

Usztywnianie modelu, do którego się odwołujemy, czynienie go nierucho-
mym, można w tym kontekście w sposób nobilitujący określić jako jeden z wy-

13 Por. np. Nagy 1996: 107–152.
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znaczników klasycyzmu. Jeśli jednak dobrze się zastanowić, nie będzie to ce-
chą dystynktywną żadnej konkretnej kultury czy nurtu. Istotne różnice polegać 
będą tylko na tym, czy bardziej będziemy wierzyć serwerom, manuskryptom 
czy Mnemosyne. Niezależnie od tego, co nadaje aurę faktyczności naszym kon-
cepcjom ładu istnienia, przeświadczenie o wiarygodności tego czegoś czyni 
z nas istoty religijne.
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The Cultural Identity and the Identity of a Culture

SU M M A RY

The paper above is devoted to a discussion of some methodological issues concerning the 
research on ancient cultures and religions. The traditional approach to this field of scholarly 
investigation ignores the notion of a culture as a living process and it tends to consider its ob-
ject as a rigid pattern of stable meanings and their vehicles. In this way it is certainly easier to 
convince the scholarly public that the object of our interest may be still actual, no matter how 
ancient it is. It also permits a scholar to examine the data in an indiscriminate manner, taking 
into account the facts from different periods and places if only they represent what could be 
arbitrarily defined as one specific culture. The praxeological approach, however, underlines 
the fact that the human behaviour does not necessarily fit any rigid pattern. Although it may 
be described as well structured, it is important to take into account also the social actor’s 
strategies and tactics.

Słowa kluczowe: zmiana kulturowa, rytuał, teoria praktyki, dyfuzjonizm, religia grecka.
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