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Elitarna wymiana darów a stosunki 
międzypaństwowe w Odysei Homera, 
czyli dlaczego Telemach nad konia 
puchar przedkładał  

 

WSTĘP 

Homer i Odyseja 

Niniejsza praca będzie próbą analizy 
zjawiska elitarnej wymiany darów w kontekście 
stosunków międzypaństwowych w Odysei. Na 
potrzeby analizy przyjmuję, że Odyseja powstała 
pod koniec VIII lub w pierwszej połowie VII 
wieku p.n.e.1 jako wynik poetyckiego 
opracowania legend bohaterskich, mitów i podań 
ludowych. Dla uproszczenia zagadnienia 
autora/autorów owego procesu nazywać będę 
Homerem. Spisanie poematu musiało się 
odbywać równocześnie z jego tworzeniem lub 
niewiele później, o czym świadczy 
heterogeniczna konstrukcja tekstu. 

Dzieło wykazuje cechy typowe zarówno 
dla literatury ustnej, jak i pisanej. Silne 
nastawienie na efekt „tu i teraz”, na 
zainteresowanie i zaciekawienie odbiorcy 
przejawia się archaizacją tekstu, mitologizacją i 
anachronizmami2. Homer musiał wyważyć 
proporcje między elementami dobrze znanymi 
odbiorcom a elementami należącymi do świata 
minionego, zasłyszanego, odległego i 

                                                 
1  Por. B. Patzek, Homer i jego czasy, Warszawa 
2007, ss. 34-35. 
2  Tamże, s. 68. 

udziwnionego. To, że Odyseja jako całość jest 
utworem koherentnym, świadczy dobitnie o 
kunszcie poetyckim autora, który połączył w 
swojej wyobraźni liczne, często sprzeczne, 
elementy.  

Powszechnie przyjmuje się, że w dziele 
Homera skondeksowana została tradycja ustna 
sięgająca czasów mykeńskich3. Jednak 
przydatność Odysei jako źródła historycznego jest 
sprawą sporną. Trudno orzec bez odniesienia do 
innych źródeł – tabliczek pisma linearnego, 
pozostałości archeologicznych, późniejszych 
świadectw – w jakim stopniu realia homerowe 
odpowiadają realiom historycznym. Sam autor 
różnicuje status narracji w obrębie utworu. Każde 
z przywoływanych niżej państw ma swój 
charakter, zajmuje odmienne miejsce 
w konstrukcji eposu i może wywodzić się z innej 
rzeczywistości historycznej4. 

Narracja podstawowa obejmuje losy 
Telemacha, który wybiera się do Pylos i Sparty na 
poszukiwanie ojca, następnie tułaczkę Odyseusza 
wędrującego od siedziby Kalypso, przez wyspę 
Feaków aż do domu na Itace, a w końcu 
wydarzenia na samej Itace. Już tutaj można zadać 
sobie pytanie, czy powyższe opisy odnoszą się do 
rzeczywistości współczesnej odbiorcom Homera, 
do rzeczywistości czasowo wcześniejszej, czy też 
może są tworem wyobraźni autora. 

Rozstrzygnięcie owych kwestii jeszcze 
bardziej się komplikuje, gdy zaczynamy 
rozważać „opowieści w opowieści”, czyli 
wewnętrzne narracje bohaterów Odysei. 
Zapoznajemy się w ten sposób z historią 
wędrówek Odyseusza, przypominających 
typowe, fantastyczne opowieści żeglarskie. 
Widzimy też Odyseusza podającego się za Ajtona 

                                                 
3  Tamże, s. 41. 
4  J.V. Luce, Homer i epoka heroiczna, Warszawa 
1987, ss. 77-94. 
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z Krety (XIX, 135-138). Konieczność 
uprawdopodobnienia każdego kłamstwa skłania 
do wniosku, że owa zmyślona opowieść musiała 
być nietrudna do zweryfikowania, a przez to 
plastyczna i zrozumiała dla słuchaczy. Problem w 
interpretacji stwarzają wspomniane 
mimochodem kontakty Menelaosa z Egiptem 
i Sydonem (IV, 85-89). Czy są one reminiscencją 
kontaktów z epoki mykeńskiej, czy wyrazem 
świeżych fascynacji okresu orientalizującego? W 
tekście eposu natrafiamy również na liczne opisy 
typu genealogicznego, a każdy z nich wymaga 
osobnej analizy.  

Powyższe rozważania służą 
zasygnalizowaniu niektórych problemów 
interpretacyjnych. Odyseję, przynajmniej 
tymczasowo, traktować będę całościowo, a jej 
świat pojmuję jako zamknięty świat poetyckiej 
wizji bez konkretnego odniesienia historycznego. 

Dar 

Pora na definicję słowa „dar”. W języku 
polskim często przeciwstawia się „dar” pojęciom 
„kupna-sprzedaży”, a elementem różnicującym je 
ma być bezinteresowność. Nie wolno jednak 
przekładać naszego rozumienia daru na 
mechanizmy rządzące społeczeństwem o 
zupełnie innej strukturze, nieznającym pieniądza, 
opartym na odmiennej hierarchii wartości. 

Chcę wykazać, że w społeczeństwie 
homeryckim dar funkcjonował jako bardzo 
ważny element „systemu świadczeń 
całościowych”5. Według tej koncepcji rytualna 
wymiana darów jest aktem czynionym przez 
jednostkę w imieniu całej społeczności rodzinnej, 
religijnej lub państwowej. Wymianie podlegają 
wówczas nie tylko przedmioty, ale także ludzie, 
usługi, czynności religijne, zaproszenia na 
uroczystości. Wszelki dar pociąga za sobą 
konieczność rewanżu. Darowanie nie jest 
wyrazem interesu materialnego, lecz aktem 
                                                 
5  M. Mauss, Szkic o darze, [w:] Socjologia i 

antropologia, przeł. Pomian K., Warszawa 2001, s. 170. 

symbolicznym. Poprzez wymianę manifestuje się 
swoje bogactwo i pozycję. Samonapędzająca się 
wymiana darów, w której stawką jest honor, 
może przybierać monstrualne w naszym 
mniemaniu wymiary wyścigu we wręczaniu 
stronie przeciwnej coraz to cenniejszych 
prezentów; z oczywistych więc względów z 
wymiany darów wyłączone są warstwy niższe 
społeczeństwa. Funkcje wymiany darów 
uzupełniają się i przeplatają z innymi greckimi 
instytucjami społecznymi, takimi jak prawo 
gościnności i małżeństwo, tworząc 
skomplikowany system zależności 
międzyludzkich.  

W społeczeństwie homeryckim istniał 
ściśle określony zestaw sytuacji, w których 
następowała wymiana darów. Były to: wymiana 
handlowa, okup, traktaty pokojowe, zapłaty za 
usługi, daniny dla wodzów, darowizny od 
wodzów, rekompensaty za obrazę, umowy 
małżeńskie i związki gościnności6. W pracy zajmę 
się ostatnim typem darów, związanym najściślej 
ze stosunkami międzypaństwowymi. 

WYWÓD 

Słownictwo Homera 

O tym, jak różnorodne funkcje społeczne 
może pełnić dar w Odysei, świadczy bogactwo 
terminów, którymi operuje Homer: δῶρον, 
δωτίνη, ξεινήϊον, ξείνια, ἔεδνα. Język polski nie 
jest w stanie oddać ich niuansów znaczeniowych i 
dlatego to wszystkie można przetłumaczyć jako 
dar. 

Δῶρον jest najczęściej używanym słowem 
i znaczy: ‘dar, podarunek, dar ofiarny, honorowy, 
ofiara składana bogu’7. Ma najszerszy zakres 

                                                 
6  K. Raaflaub, Homeric society, [w:] A New 

Companion to Homer, red. I. Morris, B. Powell, Cambridge 
1997, s. 637. 
7  O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, Warszawa 
2000. Słownik rejestruje jeszcze inne znaczenia słowa 
δῶρον, lecz wywodzą się one od starych wyrażeń, które 
nie mają związku z epiką Homera. Wszystkie kolejne 
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znaczeniowy i może występować w takich 
samych kontekstach jak pozostałe słowa. 
Jednocześnie różni się od najbliższego mu 
słowanδωτίνη (dar, datek f.) delikatnie 
wzniosłym nacechowaniem.  

Kolejne dwa słowa wiążą się z 
charakterystyczną dla Greków instytucją xenia. 
Ξεινήϊον, występujący w Odysei trzykrotnie, 
oznacza albo „upominek” czy „prezent dla 
gościa” albo też „poczęstunek”.・Pojawiające się 
raz słowo ξείνια oznacza z kolei „dary 
przyjacielskie”, „dary przyjaźni” czy też „ucztę” 
(...) albo też po prostu „podarki” czy „upominki'. 
Terminy te przywołują typową sytuację 
goszczenia przyjaciela i jego drużyny. 

Ostatnie słowo ἔεδνα odnosi się 
jednoznacznie do spraw związanych 
z małżeństwem. Według słownika Jurewicza 
słowo to może oznaczać: ‘1. podarunki ślubne (...), 
2. posag panny młodej, 3. prezenty, dary od gości 
weselnych dla nowożeńców, 4. dar, podarunek, 
prezent’. Słowo to pojawia się w eposie dwa razy, 
zawsze w kontekście zalotników Penelopy. Tym 
rodzajem daru nie będziemy się jednak 
zajmować. 

Zgodnie z konwencją eposów 
homeryckich rzeczownikom towarzyszy ściśle 
określony zestaw przydawek. Zgodnie z tym, w 
przypadku daru (przydawki występują 
wyłącznie przy słowie δῶρον) Homer stosuje 
następujące określenia: 

κάλλιμος – ‘piękny; życzliwy, 
sprzyjający’, 

ἀγλαός – ‘świetny, wspaniały, sławny, 
jasny, piękny, szlachetny’, 

περικαλλής – ‘przepiękny (ze 
wszystkich stron)'. 

                                                                              
definicje w artykule pochodzą z tegoż to słownika. 

Samo już słownictwo ilustruje 
funkcjonalność i znaczenie darów. Językowo 
ukazane są jako przedmioty drogocenne, pięknie i 
starannie wykonane, pożądane i będące wyrazem 
pozytywnych stosunków między darczyńcą a 
obdarowanym. Wymiana ich odbywa się w 
podniosłej i dostojnej atmosferze.  

Formy daru 

Przechodząc ze sfery językowej do sfery 
materialnej, należy stwierdzić, że dary 
występujące w Odysei zaiste przedstawiają 
wysoką wartość materialną: są to kunsztownie 
wykonana broń (XXI, 11-14), odzież (XV, 125-127), 
naczynia z metali szlachetnych (XV, 99-109), złoto 
(VIII, 387-397), brązowe trójnogi (XIII, 7-15), 
zwierzęta (IV, 587-592) oraz niewolnice (XXIV, 
271-279). Według bohaterów Homera dary te 
dzielą się na różne kategorie, pojmowane inaczej 
niż dzisiaj. 

Przykładowo, Telemach prosi o wymianę 
koni na „klejnot” (IV, 575-584). W oryginale 
κειμήλιον – ‘rzecz przechowywana’, wiąże się 
także z przymiotnikiem κειμήλιος – 
‘przechowywany jako skarb, jako rzecz 
drogocenna’. Widać wyraźnie rozgraniczenie 
między tym, co można ukryć, co składuje się 
(κεῖται – ‘leży’) w domowym skarbcu (jak czyni 
to na przykład Menelaos XV, 99), a zwierzętami 
czy niewolnicami. Odzież i złoto chowa się 
w skrzyniach, które same mogą być obiektem 
godnym podziwu i zazdrości (χηλόν ἀρπρεπές 
VIII, 424). Mogą w ten sposób przeleżeć całe lata, 
nim zostaną użyte lub przekazane kolejnej osobie. 
Odyseusz, idąc przecież na wojnę, zostawia swój 
słynny łuk w domu (XXI, 41-45), liczne trójnogi i 
puchary leżą w skarbcach nietknięte (XV, 94-100; 
XXI, 9-10). Służą w ten sposób podnoszeniu 
prestiżu właściciela. Przechowywane przedmioty 
z czasem nabierają coraz większej wartości, 
posiadają własne historie jako pamiątki z 
przeszłości. Telemach, otrzymując puchar 
dwuuszny od Menelaosa, wysłuchuje również 
opowieści o jego egzotycznym pochodzeniu, 
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która świadczy o jego wyjątkowej wartości (XV, 
114-119).  

Zwierzęta ofiarowuje się raczej w celu  
spożycia na bieżąco. Mówi o tym wprost Odys, 
podając się za Ajtona: towarzyszom, którzy z nim 
szli, dałem mąkę i ziemne wino, zebrane w naszej 
gminie, i woły na zarżnięcie, by nasyciły ich serce 
(XIX 194-199). Ten rodzaj daru oddaje się w 
słowach ξεινήϊον oraz ξείνια. Należy się 
domyślać, że za każdą ucztą wyprawioną z okazji 
przybycia gościa (jak u Dioklesa z Feraj III, 441-
445) kryje się podobny podarek. Uczta jednak 
pełni odmienne funkcje niż rozważany przez nas 
dar. 

Jeszcze innym rodzajem podarunku może 
być przysługa: wypożyczenie Telemachowi wozu 
(Nestor III, 327-330) lub łodzi (Mentor-Atena II, 
244-245). Bliskość miejsc zamieszkania oraz 
częstsze wzajemne wizyty sprzyjają wymianie 
tego typu darów. Starsi wiekiem herosi okazują 
poprzeż podobne przysługi zaufanie 
i przywiązanie wobec domu Odysa. Nie 
umożliwiliby przypadkowej osobie dalekiej 
podróży, zatem muszą być pewni, że Telemach 
chce powrócić i kontynuować wymianę. 

Dary męskie a dary kobiece 

Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że 
mężczyźni i kobiety składają czasem dary χωρίς 
(‘osobno’, ale także ‘różnie, odmiennie’). Dary 
męskie stanowią przedmioty z cennych metali, 
zwierzęta oraz niewolnice, dary kobiece to 
zazwyczaj odzież oraz narzędzia tkackie, czyli 
przedmioty jednoznacznie kojarzone z pracą ich 
rąk. Rozgraniczenie między darami męskimi a 
kobiecymi występuje przy postaciach Heleny 
(XV, 125-127), Polidamny (IV, 227-229), Alkandry 
(IV, 125-126) oraz Arete (VIII, 440-442). Ponieważ 
akt darowania jest manifestacją bogactwa i 
wpływów, możemy domyślać się wyjątkowej 
pozycji tych kobiet. Helena jest potomkinią 
bogów, żywą legendą, Arete natomiast jest 
fantazyjnym ideałem w wyimaginowanym 

świecie Feaków. Egipcjanki z natury muszą się 
różnić od kobiet greckich, co Homer mistrzowsko 
pokazuje właśnie poprzez samodzielność w 
szafowaniu darami.  

Dar zrytualizowany 

Przekazanie darów odbywa się według 
ściśle określonego obyczaju, swoistego protokołu 
dyplomatycznego, którego przestrzeganie 
wzbudza szacunek i zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa. Stanowi ważny element każdej 
wizyty w cudzym domostwie bez względu na 
status gościa (schemat pobytu Telemacha na 
dworze Menelaosa jest zbliżony do pobytu 
Odyseusza w chacie Eumajosa), ale pełną formę 
przybiera dopiero wśród elit. 

Rytuał zaczyna się wraz z przybyciem 
gościa, który od razu jest włączany do trwających 
właśnie uroczystości (III, 31-39; IV, 31-38), a także 
zostaje zaproszony do obmycia się i posiłku (IV, 
50-60; VII, 170-175). Podczas uczty gościowi 
podaje się najlepsze kawałki mięsa (IV, 67-68). 
Pozycję społeczną gościa łatwo rozpoznać po 
wyglądzie zewnętrznym – kondycji, wieku, 
urodzie; dopiero po zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb przybysza wolno wypytywać się o jego 
imię i pochodzenie (III, 69-70; IV, 63-64). Po 
dopełnieniu obyczaju można przejść do 
konkretnych problemów. 

Znoszenie darów trwa przez cały pobyt 
gościa i kończy się tuż przed jego odjazdem. Ma 
on moralny obowiązek zaczekać, aż wszystko 
zostanie zniesione (jak Odyseusz u Feaków XV, 
360-370).  O istotności darów jako elementu 
wizyty świadczy fakt, że bohaterowie Odysei 
zawsze otrzymują coś podczas gościny. Nawet 
podczas pobytu Odyseusza u barbarzyńskiego 
Kiklopa wspomina się o „gościńcu”, który tutaj 
stanowi figurę anty-daru w taki sposób, jak 
społeczeństwo Kiklopów stanowi figurę anty-
polis. Świadczy to o wierze Greków w to, iż 
obdarowanie gościa jest czymś naturalnym 
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istotom rozumnym, czynem koniecznym w 
kontaktach między grupami. 

Tak samo naturalne jest, że gość przyjmie 
dary z wdzięcznością. Stają się one w jego 
ojczyźnie powodem do dumy i chluby, 
podkreślają znaczenie herosa i wzbudzają 
szacunek wśród ludu. W Odysei nie ma 
przypadku, żeby gość odrzucił dary, co dowodzi, 
że była to sytuacja wręcz niewyobrażalna. Jedynie 
Telemach dokonuje śmiałego wyznania i prosi 
Menelaosa o zmianę daru. Władca Lakedajmonu 
chce mu ofiarować szczególnie cenny dar – konie, 
ale młodzieniec odmawia, tłumacząc się, że na 
Itace nie ma warunków do hodowli tych zwierząt 
(IV, 587-592). Wydaje się to posunięciem śmiałym 
i dość ryzykownym z punktu widzenia etykiety, 
lecz pokazuje słuchaczowi spryt i roztropność 
młodzieńca. Nieoczekiwana prośba daje również 
asumpt do zaprezentowania po raz kolejny potęgi 
Menelaosa, jego kontaktów z odległym i na poły 
bajecznym Sydonem oraz hojności wobec 
przyjaciół. 

Podobnie Telemach przejawia 
zadziwiającą elastyczność w podejściu do 
obyczajów, gdy wracając z Lakedajmonu, omija 
dom Nestora, aby śpieszyć na Itakę (XV, 189-201). 
Czyni tak po dłuższym namyśle, więc nie było to 
postępowanie oczywiste i powszechnie przyjęte. 
Pejsistratos tak komentuje czyn towarzysza: „On 
ciebie nie puści, sam przyjdzie odwołać i jestem 
pewny, że nie odejdzie bez skutku, a jakże się 
przy tym rozsierdzi!” (XV, 207-209). Wyprawienie 
gościa powinno nastąpić dopiero po nakarmieniu 
go, odzianiu i obdarowaniu. 

Godne odesłanie przyjaciela jest 
gwarancją sławy i szacunku, a także 
zobowiązaniem na przyszłość do rewanżu. 
Podczas wizyty nie dochodzi do jednoczesnej 
wymiany: obdarowana osoba jest zobligowana do 
odwzajemnienia gościnności w nieokreślonej 
przyszłości. Odpłaceniem hojności może być 
„wspomnienie podczas obiaty za bogów” (VIII, 
430-432), sławienie dobroci i gościnności 

gospodarza, lojalność lub też przyjęcie pod swój 
dach w analogicznej sytuacji. Właściwa wymiana 
darów jest rozłożona w czasie i uzależniona od 
wypadków losowych. Strona obdarowana jest 
szczególnie zobowiązana do podtrzymywania 
związku, aby mieć możność odpłacenia się. 
Niedopełnienie obowiązków gościnności grozi 
natomiast obu stronom zniesławieniem i karą 
bogów. 

Związki przyjaźni 

Po przyjrzeniu się schematowi udzielania 
gościny pora na analizę zależności pomiędzy 
związkami przyjaźni (xenia) a wymianą darów. 

Gdy obie strony znajdują się na obcej 
ziemi, w Odysei raz tylko słyszymy o jednoczesnej 
wymianie darów. Słynny łuk Odyseusz dostaje w 
prezencie od Ifitosa (XXI, 11-35), spotkawszy się z 
nim w Messenie, w zamian za miecz i włócznię. 
Przyjaźń nie mogła być kontynuowana, ponieważ 
Ifitos zginął, ale Homer wspomina o podarunku 
jako „zadatku pięknej przyjaźni”. Dary 
symbolizują nawiązanie stosunków i chęć 
podtrzymania ich w przyszłości, wciąż o niej 
przypominają. Porównanie nasuwa się tym 
bardziej, że Ifitos oraz Odyseusz przybyli do 
Messeny w poszukiwaniu skradzionych stad, 
naturalnie więc szukali w sobie sojuszników. 

W pozostałych wypadkach dochodzi do 
ugoszczenia podróżnika w domostwie jednej ze 
stron. Obowiązek xenia dotyczy całego oikos. 
Przykładowo, Ajton przyjmuje Odyseusza 
w zastępstwie swego nieobecnego brata 
Idomeneusa, czyniąc przybyszowi takie same 
honory (XIX, 185-242), jakie czyniłby jego brat. 
Związki przyjaźni są tak silne, że przechodzą z 
pokolenia na pokolenie. Menelaos ugaszcza i 
obdarowuje Telemacha wyjątkowo hojnie 
głównie przez wzgląd na pamięć Odyseusza. 
Podobnie w Pylos Telemach zdobywa przyjaciela 
w osobie Pejsistratosa, syna Nestora. Obaj czują 
się wręcz zobligowani do pogłębiania przyjaźni 
na poziomie osobistym (XV, 190-192). 
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Pielęgnowane w rodzinie związki przyjaźni są 
wyrazem wspólnoty interesów, tradycyjnych 
przymierzy. W interesie obu stron jest ich 
podtrzymywanie i zacieśnianie. 

Xenia często była pogłębiana przez 
małżeństwa, a umowę zawsze pieczętowały dary 
(ἔεδνα). Wszystkie elementy systemu przeplatały 
się i uzupełniały. O tym, jak dalece były ze sobą 
związane, świadczy wyprawa Odyseusza do ojca 
jego matki – Autolikosa. Autolikos nie tylko 
zaopatrzył Antikleję w posag, ale jeszcze obiecał, 
że dorosłemu wnukowi przekaże część swoich 
skarbów (XIX, 409-411). Wyprawa młodego 
herosa po obiecane skarby pozwoliła mu nie tylko 
zwiększyć posiadane dobra, ale także poznać 
osobiście rodzinę, zacieśnić z nią stosunki oraz 
odnowić przymierze. Warto również zauważyć, 
że siostra Penelopy Iftime została według Odysei 
wydana za Eumelosa, który mieszkał w pobliżu 
Feraj. Jak już wspomniano, w Feraj właśnie 
zatrzymuje się Telemach na nocleg (III, 441-445; 
XV, 180-184). Wypływa z tego wniosek, że sieć 
zależności między domami elity gęsto pokrywała 
Grecję: aktywnie kształtowano strefy wpływów i 
wielostronnie dbano o zabezpieczenie interesów.  

Świat Odysei 

Analiza wymiany darów wśród elit 
prowadzi do zarysowania hierarchii pomiędzy 
poszczególnymi herosami, chociaż wydawałoby 
się na pierwszy rzut oka, że są oni sobie równi. 
Bezspornie najwyższą pozycją cieszy się 
Menelaos, który jako jedyny może się pochwalić 
kontaktami z wielkimi państwami Wschodu. 
Szczyci się on tym, że zwiedził Cypr, Fenicję, 
Egipt i Libię, był u Sydonów i Erembów (IV, 85-
89). Dowodem na to są przedmioty, jakie 
otrzymał w darze od swoich przyjaciół (słynne 
srebrne wanny, złoty krater ze srebrzonymi 
brzegami oraz lek na smutki); Menelaos nigdy nie 
omieszka pochwalić się ich pochodzeniem. 
Przechodzenie klejnotu z rąk do rąk świadczy o 
jego długiej historii i dalekiej proweniencji, co 
jednoznacznie kojarzyło się słuchaczom Homera 

z wysoką jakością wykonania i zwiększoną 
wartością przedmiotu. Hojność władcy 
Lakedajmonu dorównuje sławą jego bogactwom.  

Nie ulega wątpliwości, że Menelaos 
góruje nad domem Odyseusza. Chociaż 
Odyseusz wyświadczył wiele przysług 
Menelaosowi podczas wojny trojańskiej, nie 
zmienia to faktu, że Menelaos ma wyższą pozycję. 
Dary dla Telemacha są więc tak podziękowaniem 
za pomoc, jak i manifestacją własnej potęgi i 
bogactwa.  

Inaczej rzecz się ma z Nestorem. 
Telemach, spiesząc do domu, nie daje władcy 
Pylos okazji do wyeksponowania swojej pozycji. 
Nie złożywszy sutych darów, Nestor nie ma 
prawa do takiej sławy jak Menelaos. Zostaje 
zrównany w tym momencie z władcą Feraj 
Dioklesem, o którym wiadomo jedynie, że 
Telemacha ugościł (ξείνια θῆκεν). Z punktu 
widzenia konstrukcji poetyckiej postępek syna 
Odyseusza można tłumaczyć wielorako. Jako 
przyspieszenie fabularne uderza słuchacza swoim 
nieprawdopodobieństwem, co dodatkowo 
podkreślałoby powagę i pośpiech. Jednak 
wyjaśnianie decyzji młodzieńca potrzebami 
kompozycji tekstu dziwi. Pobyt w Feraj w drodze 
do Sparty w księdze III oraz ze Sparty w XV 
został zamknięty w czterech wersach. Na dodatek 
opisy w obu miejscach są identyczne. Dlaczego 
zatem Homer po prostu nie skrócił relacji z Pylos, 
nie posłużył się formułką? Możliwe, że syn 
Odyseusza obawiał się kłopotliwego 
zobowiązania wobec słynącego z bogactw 
Nestora. Prawdopodobny wydaje mi się również 
świadomy zabieg Homera ilustrujący hierarchię 
herosów. Wybieg Telemacha w moim odczuciu 
miał na celu ukazanie, że dom Odyseusza ma 
porównywalną pozycję do domu Nestora. 
Podczas wojny trojańskiej herosi nawzajem 
wspierali się radą, co ciepło wspomina władca 
Pylos. Można podejrzewać, że odpłynęli do 
domów po jej zakończeniu z porównywalnymi 
bogactwami. Ubóstwo Itaki jest więc tymczasowe, 
trwać będzie tylko do powrotu Odyseusza z 
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łupami i odejścia zalotników. Dopóki jednak ono 
trwa, Telemach unika sytuacji, w których byłby 
zmuszony do odwzajemnienia się Nestorowi.  

Dom Odyseusza może się ponadto 
poszczycić kontaktami z władcą kreteńskim 
Idomeneusem. Rozważano już zależności między 
Odysem a synem króla Ojchalii, Ifitosem. Poprzez 
matkę, Odyseusz jest związany z Autolikosem. 
Penelopa łączy Odyseusza z domem władców 
Sparty. Dzięki szerokim kontaktom i koligacjom, 
syn Laertiosa był wciąż uznawany przez 
dwadzieścia lat nieobecności za faktycznego 
władcę Itaki. Możnych przyjaciół Odyseusza 
obawiali się zalotnicy Penelopy, którzy 
teoretycznie mieli takie same prawa do 
panowania nad wyspą.  

Bogactwo przekazywane pod postacią 
podarunków pozwala określić zależności 
pomiędzy poszczególnymi oikoi. Im zamożniejszy 
dom, tym cenniejsze przedmioty ofiarowuje 
gościom. Nie ulega jednak wątpliwości, że do 
swobodnej wymiany może dojść jedynie 
pomiędzy partnerami z jednej warstwy. 
Konieczność rewanżu skłania do ostrożności 
i realistycznego podejścia do własnych 
możliwości. 

PODSUMOWANIE 

Analiza elitarnej wymiany darów w 
Odysei pokazała, że był to bardzo ważny obyczaj 
regulujący życie społeczeństwa homerowego. 
Rozwinięta leksyka wskazuje na istotną rolę, jaką 
pełni dar. Wymianie podlegają głównie 
przedmioty o wyjątkowej wartości. Nie są one 
używane w codziennych sytuacjach, ale 
gromadzone i chronione w skarbcach 
przyczyniają się do wzrostu prestiżu ich 
właściciela. Inne formy daru jak zwierzęta czy 
przysługi mają wyraźnie niższy status.  

Do właściwej wymiany darów, w tym 
samym miejscu i czasie, dochodzi tylko 
w momencie, gdy obie strony znajdują się na 
obcym im terenie. Zazwyczaj wymiana jest 

rozciągnięta w czasie, polega na wzajemnych 
odwiedzinach. Gdy gość przybywa do 
domostwa, gospodarz przyjmuje go według 
określonego schematu: przyjęcie, obmycie, 
jedzenie, ewentualne uczestnictwo w 
uroczystościach religijnych lub rodzinnych, 
pytania o tożsamość i interesy, obdarowanie, 
wyprawienie w drogę powrotną. Obdarowany 
jest zobowiązany zrewanżować się przy 
najbliższej okazji. Odstępstwa od obyczaju 
postrzegane są jako wykroczenie przeciw 
porządkom boskim i mogą skutkować 
konfliktem. 

Obyczaje związane z darami są znane 
całemu społeczeństwu i przez wszystkich są 
stosowane, ale dopiero wymiana w elitarnym 
gronie mężczyzn-wodzów odzwierciedla 
stosunki międzypaństwowe w Grecji 
homeryckiej. Miejscowy przywódca manifestuje 
swoje bogactwo poprzez dary. Rytualna 
wymiana wyraźnie pokazuje zamożność, siłę i 
wpływy obu stron. Dla Greków w oczywisty 
sposób te elementy łączą się z rodem panującym. 

Szkic społeczeństwa homerowego zdaje 
się odpowiadać wciąż kształtującemu się 
społeczeństwu z pogranicza wieków ciemnych i 
epoki archaicznej. Omówione słownictwo eposu 
zachowało się w późniejszej grece, co świadczy o 
jego funkcjonalności. Schematów obyczajowych 
elity nie sposób zweryfikować wobec 
kompletnego braku innych źródeł. Najbliższe 
chronologicznie teksty zapisane pismem 
linearnym B nie pozwalają na porównania 
obyczajów ze względu na swój czysto użytkowy 
charakter. Przedmioty opisane w Odysei 
odnajdowane są? w materiale archeologicznym 
różnych wieków, lecz ich wartość dowodowa jest 
dyskusyjna. Struktura społeczna u Homera opiera 
się na ściśle określonych obyczajach, a jednak 
widać początki rozluźnienia tradycji. Niektórzy 
ludzie są na tyle bogaci, że mogą pozwolić sobie 
na gromadzenie skarbów, ale wciąż wskazana jest 
ostrożność w szafowaniu nimi. Horyzonty 
mieszkańców Grecji obejmują potęgi państw 
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Wschodu, które jednak wydają się odległe i 
tajemnicze. Jeśli miałabym ocenić historyczne 
zakorzenienie świata Homerowego, najlepiej 
zdaje się mu odpowiadać sytuacja z VIII w. p.n.e. 
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