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WST"P 
 
Pomimo "e chrze#cija$stwo ma unikatowy charakter, to jednak 

zwolennicy religii poga$skich, od pocz%tku jego istnienia, starali si& 
wykaza', "e jest ono religi% jedn% z wielu. Mentalno#' relatywizowa-
nia roli chrze#cija$stwa w sposób szczególny ujawni(a si& w wieku 
XIX i na pocz%tku wieku XX. W tym okresie wielu etnologów próbo-
wa(o, w oparciu o ide& ofiary, opracowa' uniwersaln% teori&, dzi&ki 
której mo"na by t(umaczy' zjawiska religijne, a jednocze#nie zdepre-
cjonowa' chrze#cija$stwo. Wskazywano m.in. na podobie$stwo mi&-
dzy poga$skimi mitami a opowiadaniami biblijnymi. Nie dostrzegano, 
"e podobie$stwo to ma charakter zewn&trzny i "e obie rzeczywisto#ci 
ró"ni% si& pod wzgl&dem przes(ania, które nios%. Na t& ró"nic& wska-
za( m.in. Fryderyk Nietzsche, który stwierdzi(, "e tradycja judeochrze-
#cija$ska ukazuje kolektywn% przemoc wobec niewinnych ofiar, mity 
za# uniewinniaj% wspólnot&, obci%"aj%c win% ofiary1. 

Powy"sza problematyka jest przedmiotem zainteresowania René 
Girarda, francuskiego antropologa i literaturoznawcy. Badaj%c Bibli&, 
dostrzega on w niej wyj%tkow% moc demaskowania kieruj%cego ludz-

                                                           
1  Por. R. Girard, Wenn all das beginnt…, Dialog mit Michel Treguer, t(um. z fr. 

P. Veldboer, Thaur -Münster 1997, s. 187. 
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kim post&powaniem mechanizmu przemocy. Biblijny demonta" tego 
mechanizmu stanowi stopniowy proces, którego uwie$czeniem jest 
Nowy Testament: „Nie bez racji Nowy uwa"a siebie za lennika Stare-
go i na nim si& opiera. Obydwa uczestnicz% w tym samym przedsi&-
wzi&ciu. Inicjatywa nale"y do Starego, lecz Nowy kontynuuje spraw&  
i doprowadza j% do ko$ca w sposób zdecydowany i definitywny”2. 

 
1. RELIGIE ARCHAICZNE 

 
Przemoc dotykaj%ca spo(eczno#ci archaiczne (pierwotne) zagra"a 

ich istnieniu. Szczególnie dotyczy to spo(eczno#ci nie posiadaj%cych 
zinstytucjonalizowanego systemu s%downiczego, maj%cego z urz&du 
#ciga' i kara' tych, którzy dokonuj% aktów przemocy. Z tego powodu 
podejmowano dzia(ania o charakterze prewencyjnym, których zada-
niem by(o zapobieganie eskalacji przemocy. Sfer% prewencji by( kult 
religijny3. W ramach dzia(a$ kultycznych „dozowano” przemoc, kie-
ruj%c j% przeciwko wybranej przez dan% spo(eczno#' ofierze, odtwa-
rzaj%c jednocze#nie wydarzenia zwi%zane z tzw. mechanizmem za(o-
"ycielskim4. 

Poni"ej podano przyk(ady dzia(a$ przeciwko przemocy w wy-
branych religiach archaicznych. Podstawowe elementy ich struktury, 
pomimo ró"nic czasowych i geograficznych, wykazuj% podobie$stwa; 
ró"nice dotycz% kwestii drugorz&dnych. Nie ma znaczenia, czy prze-
moc stosowana jest wzgl&dem ofiary zwierz&cej, czy ludzkiej, gdy" 
nie ma istotnych ró"nic w sposobie sk(adania obu ofiar. W wielu wy-
padkach ofiary sk(adane z ludzi zast&powane s% ofiarami ze zwierz%t   
i na odwrót. Wymaga si& jednak, aby ofiara (cz(owiek lub zwierz&) 
wykazywa(a podobie$stwo do cz(onków spo(eczno#ci, dokonuj%cych 
wzgl&dem niej aktu przemocy. Wa"ne jest tak"e, by #mier' ofiary nie 
stanowi(a ryzyka wybuchu przemocy5. 

Godfrey R. Lienhardt w dziele Divinity and Experience. The Re-

ligion of the Dinka (London 1961) przedstawi( ceremoni& ofiarn% pa-
sterskiego ludu Dinka z po(udniowego Sudanu. Zebrany t(um jest na 
pocz%tku nieuwa"ny i rozproszony. O"ywia si& pod wp(ywem chóral-
nie intonowanego zaklinania. Obecni zaczynaj% ze sob% walczy'        

                                                           
2  R. Girard, Kozio  ofiarny, t(um. z fr. M. Goszczy$ska, )ód* 1991, s. 152. 
3  Ten"e, Das Heilige und die Gewalt, t(um. z fr. E. Mainberger-Ruh, Frankfurt   

a. M. 1999, s. 34. 
4  G. Sorman, Powrót cz owieka religijnego, w: R. Girard, Dawna droga, któr! 

kroczyli ludzie niegodziwi, t(um z fr. M. Goszczy$ska, Warszawa 1992, s. 8. 
5  R. Girard, Das Heilige und die Gewalt, dz. cyt., s. 22.24-26.145. 
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w sposób pozorowany, co powoduje, "e rytualna przemoc pojawia si& 
pomi&dzy zebranymi. Od czasu do czasu uczestnicy obrz&du podcho-
dz% do przeznaczonego na ofiar& zwierz&cia (przewa"nie jest nim 
krowa lub ciel&), wyzywaj% je lub bij%. Stopniowo przemoc rozpro-
szona pomi&dzy uczestnikami rytua(u kieruje si& ku zwierz&ciu. Mo-
mentem centralnym obrz&du nie jest zabicie ofiary, ale bezpo#rednio 
poprzedzaj%ce je kolektywne z(orzeczenia, maj%ce w sposób symbo-
liczny zada' #mier' ofierze. Oznaki wrogo#ci wobec zwierz&cia zosta-
j% po jego #mierci zast%pione szacunkiem o charakterze religijnym6. 

Zwierz& ofiarne zabijane w ramach obrz&dów ofiarniczych ludu 
Dinka nie stanowi obcej istoty – jest ono „podobne” do swoich prze-
#ladowców. Dinka nie wybieraj% go bezpo#rednio przed zabiciem, ale 
czyni% to wcze#niej. Zwierz& mieszka nast&pnie w pobli"u ludzkich 
siedzib, staj%c si& w ten sposób cz&#ci% ludzkiej spo(eczno#ci7. W po-
dobny sposób przygotowywany jest nied*wiadek, którego sk(ada si&  
w ofierze we wspólnocie ludu Ainu, zamieszkuj%cego wyspy japo$-
skie. Po schwytaniu m(ody nied*wiadek jest wychowywany razem      
z dzie'mi. Po okre#lonym czasie zabija si& go i spo"ywa jego mi&so  
w przekonaniu spo"ywania cia(a bóstwa8. 

Innym charakterystycznym przyk(adem s% ludo"ercze zwyczaje 
Indian Tupinamba z Ameryki Po(udniowej. Kanibalizm przybiera tam 
dwie formy. Zw(oki zabitych wrogów spo"ywa si& na miejscu walki, 
bez stosowania specjalnych ceremonii. Je$ców przyprowadza si& do 
wioski, gdzie zostaj% w(%czeni do miejscowej spo(eczno#ci – maj% oni 
mo"liwo#' "enienia si& oraz p(odzenia dzieci; s% traktowani lepiej ni" 
pozostali cz(onkowie wspólnoty. W okre#lonym czasie ich po(o"enie 
zmienia si& radykalnie. Z jednej strony otacza si& ich wielk% czci%, 
zwracaj%c szczególn% uwag& na ich cechy seksualne, z drugiej za# 
drwi si& z nich, poni"a i stosuje wobec nich przemoc. W sposób rytu-
alny zmusza si& ich do ucieczki, po czym, schwytanych, wi%"e si&       
i sprowadza do wioski. Poniewa" nie otrzymuj% oni jedzenia, zmusze-
ni s% do kradzie"y, na co wspólnota daje przyzwolenie. Aby niejako 
pom#ci' swoj% przysz(% #mier', pope(niaj% oni inne przest&pstwa.     
W ten sposób staj% si& prawdziwymi koz(ami ofiarnymi, „winnymi” 

                                                           
6  Tam"e, s. 146-147. 
7  Tam"e, s. 399-400. 
8  R. Girard, Things Hidden since the Foundation of the World, t(um. z fr.           

S. Bann, M. Metteer, Stanford 1994, s. 70. 
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spo(ecznej dezorganizacji wspólnoty, których si& zabija, by ponownie 
zapanowa( (ad i harmonia mi&dzyludzka9. 

Przemoc stanowi(a zagro"enie nie tylko dla spo(ecze$stw, które 
okre#lamy mianem prymitywnych, ale równie" dla spo(ecze$stw an-
tycznych, w których upatruje si& jedno ze *róde( cywilizacji zachod-
niej. Np. staro"ytne Ateny by(y zamieszkiwane przez szczególn% gru-
p& ludzi nazywanych pharmakos. W sytuacjach kryzysowych, tj.        
w czasie zarazy, g(odu, wojny itp., gdy spo(eczno#' ate$ska zagro"ona 
by(a chaosem, sk(adano rytualnie ofiar& z pharmakosa. Przed kolek-
tywnym zabiciem lub wyp&dzeniem, prowadzono go przez ca(e mia-
sto, aby wszelkie nieczysto#ci przesz(y na niego i by w ten sposób 
uratowa' Ate$czyków. Pharmakos mia( podwójne znaczenie. By( on 
postrzegany jako winny nieszcz&#ciom i z tego powodu zas(uguj%cy na 
z(e traktowanie, szykany i prze#ladowanie, a jednocze#nie stanowi( 
obiekt quasi-religijnej czci. Pharmakos, staj%c si& koz(em ofiarnym, 
bra( na siebie odpowiedzialno#' za przest&pstwa, o które go oskar"a-
no. Zrzucenie na niego winny, ukaranie #mierci% lub wyp&dzeniem 
skutkowa(o przywróceniem (adu spo(ecznego; by(a to przyczyna obda-
rzenia pharmakosa szczególnym szacunkiem. W kontek#cie ambiwa-
lencji zwi%zanej z osob% pharmakosa warto wskaza', "e termin phar-

makon w staro"ytnej Grecji oznacza( zarówno trucizn& jak i lekar-
stwo10. 

Instytucj& pharmakosa uj&t% w literackiej formie znajdujemy      
w micie o Edypie. Zgodnie z przepowiedni% wyroczni delfickiej Edyp 
mia( zabi' swego ojca, Lajosa, króla Teb, a nast&pnie po#lubi' matk&, 
Jokast&. Chc%c zapobiec spe(nieniu si& przepowiedni, sp&tano dziecku 
stopy (a$cuchem (st%d jego imi&, które oznacza nabrzmia(%, opuchni&-
t% stop&) i porzucono je w górach Kitajronu. Edyp zosta( uratowany 
przez pasterza, który odda( go na dwór Polibiosa, króla Koryntu. 
Edyp, pod wp(ywem wyroczni us(yszanej w Delfach, b&d%c jednocze-
#nie przekonanym, "e jest synem Polibiosa, opu#ci( Korynt. Po drodze, 
w czasie k(ótni, zabi( starca, nie wiedz%c, "e jest to jego rodzony oj-
ciec. Po przybyciu do Teb uratowa( miasto przed sfinksem, rozwi%zu-
j%c jego zagadki. W nagrod& po#lubi( Jokast&, sw% matk&, z któr% mia( 
czwórk& dzieci: Eteoklesa, Polinejkesa, Antygon& i Ismen&. Kar% za 
ojcobójstwo i zwi%zek kazirodczy by(a zaraza. Gdy prawda o zasz(ych 
wydarzeniach wysz(a na jaw, Jokasta pope(ni(a samobójstwo, a Edyp 

                                                           
9  Ten"e, Das Heilige und die Gewalt, dz. cyt., s. 403-404; Ten"e, Things Hidden 

since the Foundation of the World, dz. cyt., s. 71. 
10  Ten"e, Das Heilige und die Gewalt, dz. cyt., s. 142-143. 
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pozbawi( si& wzroku i opu#ci( Teby, udaj%c si& na wygnanie; przyj&to 
go w Atenach11. 

W micie o Edypie mamy do czynienia z trzema stereotypami 
prze#ladowczymi: 1) Teby zosta(y dotkni&te przez zaraz&; 2) przyczy-
n% zarazy jest Edyp, winny ojcobójstwa i kazirodztwa; 3) wyst&puj% 
znamiona selekcji ofiarniczej – Edyp jest kalek% (utyka), jest obcym 
(przyby( do Teb jako nikomu nieznana osoba), jest synem królewskim 
i wreszcie samym królem12. 

Spo(eczno#ci archaiczne, które w ramach kultu religijnego od-
twarza(y mechanizm koz(a ofiarnego, nie rozumia(y jego istoty. Prób% 
wyj#cia z tej nie#wiadomo#ci s% greckie tragedie, szczególnie za# au-
torstwa Sofoklesa, który napisa( m.in. tragedie wykorzystuj%ce motyw 
mitu o Edypie: Król Edyp i Edyp w Kolonie. Greck% tragedi& mo"na 
okre#li' mianem etapu przej#ciowego pomi&dzy porz%dkiem wyzna-
czanym przez religi& archaiczn% a „nowoczesnym” porz%dkiem pa$-
stwowym, opartym na instytucjach s%downiczych13. Sukces greckiej 
tragedii jest cz&#ciowy. René Girard omawiaj%c twórczo#' Sofoklesa, 
wskaza( na jego przenikliwo#', która jednak nie przekracza okre#lonej 
granicy. W tragedii Król Edyp Sofokles idzie na pewien kompromis    
z przes(aniem mitu – nie atakuje w sposób otwarty wiary sobie wspó(-
czesnych14. Girard komentuje t& sytuacj& w nast&puj%cych s(owach: 
„Istotnie, Sofokles czego# si& domy#la, lecz w ujawnieniu koz(a ofiar-
nego jako elementu tworz%cego struktur& nigdy nie idzie tak daleko 
jak Ewangelie czy chocia"by Prorocy. Zakazuje mu tego grecka kultu-
ra. To mityczne opowiadanie nie rozpad(o si& pod jego piórem na tyle, 
aby ukaza' tryby swego mechanizmu”15. 

 
2. STARY TESTAMENT 

 
Ods(oni&cie prawdy o mechanizmie koz(a ofiarnego, a co za tym 

idzie jego zniszczenie, dokonane zosta(o dzi&ki osobom i wydarze-
niom zwi%zanym z Bibli%. Nie mia(o ono charakteru jednorazowego, 
lecz stanowi(o proces powolnego odchodzenia od przemocy, z mo-

                                                           
11  M. Mavromataki, Mythologie und Kulte Griechenlands, Kosmogonie, die Göt-

ter, der Kult, die Heroen, Athen 1997, s. 191-195. 
12  R. Girard, Hiob – ein Weg aus der Gewalt, t(um. z fr. E. Mainberger-Ruh, Zü-

rich-Düsseldorf 1999, s. 39-40; Ten"e, Der Sündenbock, t(um. z fr. E. Mainber-
ger-Ruh, Zürich-Düsseldorf 1998, s. 179-180. 

13  Ten"e, Das Heilige und die Gewalt, dz. cyt., s. 67. 
14  Ten"e, Hiob – ein Weg aus der Gewalt, dz. cyt., s. 56-57. 
15  Ten"e, Kozio  ofiarny, dz. cyt., s. 180. 
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mentem szczytowym, jakim by(o "ycie, #mier' i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa16. Poni"ej podj&to cztery tematy starotestamentowe: 
1) opowiadania biblijne; 2) prorocy i Psalmy; 3) Ksi&ga Hioba; 4) s%d 
Salomona. 

Wa"nym tekstem starotestamentowym, demaskuj%cym mecha-
nizm koz(a ofiarnego jest opowiadanie o Kainie i Ablu (Rdz 4,1-24). 
Pomimo "e w biblijnych opowiadaniach, podobnie jak w mitach, pod-
j&ta jest kwestia przemocy, to jednak mamy tu do czynienia z wa"n% 
ró"nic%, któr% jest perspektywa, z jakiej w dwóch wy"ej wymienio-
nych rodzajach tekstów przemoc jest przestawiona. Mity opowiedzia-
ne s% z perspektywy prze#ladowców, za# opowiadania biblijne – nie-
winnej ofiary17. 

W micie o Kainie i Ablu jeden z braci zabija drugiego, co stano-
wi jednocze#nie moment powstania nowej kultury. Po stronie niewin-
nej ofiary staje Bóg, który jednocze#nie, by zatrzyma' dalsz% rywali-
zacj& mimetyczn%, daje Kainowi znami&: „Da( te" Pan znami& Kaino-
wi, aby go nie zabi(, ktokolwiek go spotka“ (Rdz 4,15). Z podobn% 
sytuacj% – bratobójstwo, za(o"enie nowej cywilizacji – mamy do czy-
nienia w micie o Romulusie i Remusie, w którym Romulus, zabijaj%c 
brata, sta( si& twórc% Rzymu. Pomimo "e Kain za(o"y( now% kultur&, 
pozosta( on, w przeciwie$stwie do Romulusa, pospolitym morderc% – 
„Gdzie jest brat twój, Abel? (…) Có"e# uczyni(? Krew brata twego 
g(o#no wo(a ku mnie z ziemi!” (Rdz 4,9-10). 

Dzi&ki lekturze Biblii dostrzegamy, "e ka"da kultura powsta(a   
w oparciu o mord za(o"ycielski zwraca si& ponownie ku przemocy. 
Cytat z tzw. pie#ni Lameka wskazuje na zatarcie granicy pomi&dzy 
usprawiedliwion% kar% a nieuzasadnion% zemst%: „Lamek rzek( do 
swych "on (…): Gotów jestem zabi' cz(owieka doros(ego, je#li on 
mnie zrani, i dziecko – je#li mi zrobi siniec! Je"eli Kain mia( by' po-
mszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesi%t siedem razy!” 
(Rdz 4,23-24). 

Opowiadanie o Kainie i Ablu ujawnia znacznie wi&ksz% si(&, ni" 
mity pozabiblijne. Wskazuje, "e ofiara przemocy jest niewinna oraz "e 
kultura powsta(a w oparciu o przemoc ma charakter negatywny; jej 

                                                           
16  Ten"e, Mythology, Violence, Christianity, Paragrana (1995)2, s. 109-110. 
17  Ten"e, Mimethische Theorie und Theologie, w: Vom Fluch und Segen der Sün-

denböcke, Raymund Schwager zum 60. Geburtstag, red. J. Niewiadomski,      
W. Palaver; Thaur-Wien-München 1995, s. 19-20; M. Goszczy$ska, Pos owie, 
w: R. Girard, Kozio  ofiarny, dz. cyt., s. 319. 
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konsekwencj% jest samozniszczenie. Abel jest jedynie pierwsz% ofiar% 
spo#ród wielu, które Biblia „ekshumuje” i og(asza niewinnymi18. 

Kwestia ofiary zajmuje w Starym Testamencie szczególne miej-
sce w dzia(alno#ci proroków, którzy maj% na celu demonta" trzech 
g(ównych filarów religii archaicznej: 1) ofiary; 2) kultu ofiarnego; 3) 
prymitywnej idei prawa. Dokonuj% tego poprzez ukazanie prawdy      
o kolektywnym mechanizmie przemocy wzgl&dem koz(a ofiarnego. 
Prorocy d%"% z jednej strony do eliminacji bezzasadnych przepisów 
prawnych, z drugiej za# strony do wprowadzenia norm, które s(u"y(y-
by harmonijnemu "yciu wspólnoty ludzkiej. Wyraz d%"e$ prorockich 
znajdujemy w przykazaniu mi(o#ci bli*niego: „(…) b&dziesz mi(owa( 
bli*niego jak siebie samego” (Kp( 19,18) oraz s(owach z Ksi#gi Ozea-

sza: „Mi(o#ci pragn&, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej ni" 
ca(opale$” (Oz 6,6). 

Fenomen proroków stanowi oryginaln% odpowied* na kryzys 
spo(eczny, b&d%cy konsekwencj% s(abej pozycji politycznej królestw: 
judzkiego i izraelskiego wzgl&dem Asyrii i Babilonii. Prorocy inter-
pretowali sytuacj& polityczn% jako kryzys religijno-kulturowy, w ra-
mach którego system ofiarniczy straci( racj& bytu, a jednocze#nie 
zniszczeniu uleg( panuj%cy dotychczas porz%dek spo(eczny. Ksi&gi 
prorockie ukazuj% prawd& o mechanizmie kolektywnej przemocy in-
tensywniej ni" inne ksi&gi starotestamentowe; prawda ta objawia si& 
ze szczególn% si(% w czterech Pie#niach o S(udze Pa$skim z Ksi#gi 

Izajasza (Iz 42,1-9; 49,1-9c; 50,4-9; 52,13-53,12)19. 
S(uga Pa$ski ujawnia si& w kontek#cie kryzysu profetycznego, 

który chce rozwi%za'. Wzgl&dem niego, jako przedstawiciela wspól-
noty, kieruje si& gniew wszystkich: „Wszyscy#my pob(%dzili jak owce, 
ka"dy z nas si& obróci( ku w(asnej drodze, a Pan zwali( na Niego winy 
nas wszystkich” (Iz 53,6). 

Osobowo#' S(ugi Pa$skiego powoduje, "e „nadaje” si& on na ko-
z(a ofiarnego: „On wyrós( przed nami jak m(ode drzewo i jakby ko-
rze$ z wyschni&tej ziemi. Nie mia( On wdzi&ku ani te" blasku, aby na 
Niego popatrze', ani wygl%du, by si& nam podoba(. Wzgardzony         
i odepchni&ty przez ludzi, M%" bole#ci, oswojony z cierpieniem, jak 
kto#, przed kim si& twarze zakrywa, wzgardzony tak, i" mieli#my Go 
za nic” (Iz 53,2-3). 

                                                           
18  R. Girard, Things Hidden since the Foundation of the World, dz. cyt., s. 146-

149. 
19  Tam"e, s. 154-156. 
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Cierpienie S(ugi Pa$skiego by(o spontanicznym wydarzeniem hi-
storycznym, które mia(o charakter kolektywny, a jednocze#nie,          
w #wietle obowi%zuj%cej obyczajowo#ci, legalny: „Po udr&ce i s%dzie 
zosta( usuni&ty; a kto si& przejmuje Jego losem? Tak! Zg(adzono Go     
z krainy "yj%cych; za grzechy mego ludu zosta( zbity na #mier'. Grób 
Mu wyznaczono mi&dzy bezbo"nymi, i w #mierci swej by( [na równi] 
z bogaczem, chocia" nikomu nie wyrz%dzi( krzywdy i w Jego ustach 
k(amstwo nie posta(o” (Iz 53,8-9). 

Los S(ugi Bo"ego nie jest wydarzeniem b&d%cym cz&#ci% rytua(u, 
przeciwnie, jest to typ wydarzenia, z którego czerpie rytua( i religia 
oparte na mechanizmie przemocy. Istotn% cech% S(ugi Pa$skiego jest 
jego niewinno#' i wolno#' od przemocy. Chocia" ludzie s% winni jego 
#mierci, to jednak Bóg zosta( przedstawiony jako jej g(ówny sprawca: 
„Spodoba(o si& Panu zmia"d"y' Go cierpieniem” (Iz 53,10). Odzwier-
ciedla to panuj%ce przekonanie, "e bóstwo jest istot% pe(n% przemocy, 
której atrybutem jest zemsta. W przepowiadaniu proroków mamy do 
czynienia ze stopniowym odchodzeniem od Boga zemsty ku Bogu 
wolnemu od przemocy20. 

Psalmy, szczególnie za# tzw. psalmy pokutne, przedstawiaj% ofia-
r& otoczon% przez licznych wrogów. Nie ograniczaj% si& one jedynie 
do ukazania tragicznej sytuacji ofiar, lecz „udzielaj%” im g(osu: „Ofia-
ry nie tylko podnosz% g(os, ale wr&cz krzycz%, i to nawet w obecno#ci 
swoich prze#ladowców. Wrogowie okr%"aj% swoje ofiary, przygoto-
wuj% si& do zadania im ciosu. Niekiedy s% przyrównywani do zwierz%t 
lub potworów – mamy wi&c sfory psów, stada grubego zwierza, «byki 
Baszanu». A jednak teksty te zrywaj% z mitologi% (…), daj% coraz sil-
niejszy odpór sakralnej ambiwalencji, aby przywróci' ofierze ludzk% 
godno#' oraz ujawni' arbitralno#' zastosowania wobec niej gwa(tu”21. 

Ksi#ga Hioba jest kolejnym wa"nym tekstem starotestamento-
wym ukazuj%cym niesprawiedliwy los ofiary. Hiob jest sprawiedli-
wym a jednocze#nie zamo"nym cz(owiekiem, który musi znie#' wiele 
przeciwno#ci losu. Przyczyna jego po(o"enia jest inna od przedstawio-
nej w prologu (Hi 1,1-2.10). Nie ma ona boskiego, diabolicznego czy 
materialnego charakteru, lecz czysto ludzki. Hiob wskazuje na dwa 
powody swego cierpienia: 1) jest oskar"any a jednocze#nie bojkoto-
wany przez tych, którzy stoj% wokó( niego; 2) chocia" nie pope(ni( 

                                                           
20  Tam"e, s. 156-157. 
21  Ten"e, Kozio  ofiarny, dz. cyt., s. 152. 
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nieprawo#ci, to jednak wszyscy s% wzgl&dem niego surowi (por. Hi 
19,13-19)22. 

Hioba mo"na okre#li' mianem koz(a ofiarnego, niewinnej ofiary, 
na której koncentruje si& powszechna nienawi#' (por. Hi 16,7-10; 
30,1.12). Jest on obiektem brutalno#ci i presji psychicznej, skutkiem 
czego wyczekuje #mierci jako wybawienia z cierpienia; Hiob wo(a: 
„Ziemio, nie zakryj mej krwi, by krzyk ukojenia nie zazna(”. Krew 
Hioba mo"na porówna' z krwi% Abla: „Bóg zapyta( Kaina: (…) Có"e# 
uczyni(? Krew brata twego g(o#no wo(a ku mnie z ziemi!” (Rdz 4,9-
10). Krew Hioba wo(a podobnie jak krew Abla – wo(a ona nie przeciw 
Bogu, ale do Niego, który jako jedyny mo"e si& opowiedzie' po stro-
nie niewinnej ofiary23. T(um otaczaj%cy Hioba nie s(ucha jego wo(a-
nia. Lamentuje nad jego losem, a jednocze#nie czyni Boga odpowie-
dzialnym za po(o"enie Hioba. My#l, "e to Bóg jest tym, który karze, 
powoduje, "e Hiob cierpi jeszcze bardziej24. 

W nast&puj%cej po prologu cz&#ci Ksi#gi Hioba ukazane zosta(o 
spotkanie Hioba z „przyjació(mi”, którzy przyszli, aby wyrazi' mu 
wspó(czucie. Ich s(owa nie nios% pocieszenia, lecz wyra"aj% przeko-
nanie, "e Hiob jest obalonym przez „sprawiedliwo#' ludow%” tyra-
nem, który cierpi s(usznie (por. Hi 15,20-23)25. Nie s(uchaj%c jego 
argumentów i nie akceptuj%c wyja#nie$, staj% si& przedstawicielami 
t(umu prze#laduj%cego niewinn% ofiar&26. Przyjaciele usprawiedliwiaj% 
agresj& wzgl&dem ofiary (Hioba) i jednocze#nie zach&caj% do konty-
nuacji przemocy. Ich dzia(anie jest czym# wi&cej ni" przekle$stwa 
kierowane ze strony pospolitego t(umu w stron& Hioba. Odzwierciedla 
ono sakraln% z(o#' obecn% w#ród uczestników kolektywnej przemocy 
wzgl&dem ofiary. Równie" "ona Hioba zwraca si& do niego w podob-
ny sposób: „Jeszcze trwasz mocno w swej prawo#ci? Z(orzecz Bogu    
i umieraj!” (Hi 2,9)27. 

Hiob jest „upart%” ofiar%, wytrwale objawiaj%c% niesprawiedli-
wo#' t(umu. Odmawia przyznania si& do winy, co dla funkcjonowania 
mechanizmu koz(a ofiarnego ma istotne znaczenie. Hiob post&puje 
                                                           
22  Ten"e, „The Ancient Trail Trodden by the Wicked”: Job as a Scapegoat, Se-

meia (1984)33, s. 13. 
23  Tam"e, s. 14-16. 
24  R. Girard, Hiob –  ein Weg aus der Gewalt, dz. cyt., s. 169. 
25  S. Budzik, Teologia a obraz cz owieka na przyk adzie antropologii René Girar-

da, w: Obrazy $wiata w teologii i naukach przyrodniczych, red. M. Heller,       
S. Budzik, S. Wszo(ek, Tarnów 1996, s. 235. 

26  R. Girard, „The Ancient Trail Trodden by the Wicked”: Job as a Scapegoat, dz. 
cyt., s. 22-25.29. 

27  Tam"e, s. 26. 
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inaczej ni" Edyp, który, oskar"any o spowodowanie zarazy, w ko$cu 
uznaje swoj% win&28. Hiob odrzuca s(uszno#' post&powania prze#la-
dowców oraz obraz pe(nego przemocy Boga na rzecz Boga ofiar: 
„Lecz ja wiem: Wybawca mój "yje, na ziemi wyst%pi jako ostatni. 
Potem me szcz%tki skór% odzieje, i cia(em swym Boga zobacz&. To 
w(a#nie ja Go zobacz&, moje oczy ujrz%, nie kto inny; moje nerki ju" 
mdlej% z t&sknoty” (Hi 19,25-27)29. 

W Pierwszej Ksi#dze Królewskiej (1Krl 3,16-28) znajduje si& 
opowiadanie o s%dzie króla Salomona nad dwoma kobietami k(óc%-
cymi si& o dziecko. Tekst ten odzwierciedla kryzys o charakterze mi-
metycznym. Mi&dzy kobietami nie ma ró"nicy – obie zosta(y nazwane 
nierz%dnicami; ich wypowiedzi maj% charakter symetryczny – obie     
w tych samych s(owach wyja#niaj% przyczyn& k(ótni. Król podejmuje 
decyzj&, która ma zadowoli' obie strony sporu – poleca rozci%' dziec-
ko mieczem i da' kobietom po po(owie jego cia(a. Warto zauwa"y', 
"e (aci$skie s(owo decidere, obok okre#lania czynno#ci zwi%zanej       
z podejmowaniem decyzji, oznacza jednocze#nie dzielenie przy po-
mocy no"a ofiarniczego lub podrzynanie ofierze gard(a30. 

Druga kobieta, nie b&d%ca matk% dziecka, zgadza si& na jego za-
bicie, gdy" go nie kocha. Zostaje ona wci%gni&ta w proces mimetycz-
nej rywalizacji – istotne jest dla niej jedynie to, by posiada' to, co po-
siada pierwsza kobieta. Propozycj& uczynion% przez Salomona mo"e-
my odczyta' jako swego rodzaju echo praktyk zwi%zanych ze sk(ada-
niem ofiar z dzieci, szczególnie za# pierworodnych. Zamiast rozstrzy-
gn%' spór, król proponuje z(o"enie dziecka jako ofiary pojednawczej. 
René Girard podkre#la, "e decyzji matki dziecka, by zrezygnowa'       
z prawa do niego, nie mo"na nazwa' mianem samoofiarowania. Dzia-
(anie matki by(o zwi%zane z pewnym ryzykiem, gdy" nie wiedzia(a 
ona, jak zareaguje król na jej propozycj&. Stoi ona wobec dramatycz-
nej alternatywy: zabi' lub by' zabit%. Wybiera drug% mo"liwo#' – by' 
zabit% – nie z powodu masochizmu czy instynktu #mierci, lecz po to, 
by dziecko "y(o. Nie chce z(o"y' samoofiary, lecz chce ratowa' 
dziecko, które kocha31. W osobie „dobrej” nierz%dnicy i jej post&po-

                                                           
28  Ten"e, Hiob –  ein Weg aus der Gewalt, dz. cyt., s. 144. 
29  Tam"e, s. 177-178; Ten"e, Wenn all das beginnt…, Dialog mit Michel Treguer, 

dz. cyt., s. 50; Ten"e, Widzia em szatana spadaj!cego z nieba jak b yskawica, 
t(um. z fr. E. Burska, Warszawa 2002, s. 131. 

30  Ten"e, Der Sündenbock, dz. cyt., s. 166; Ten"e, Things Hidden since the Foun-
dation of the World, dz. cyt., s. 238. 

31  Tam"e, s. 239-242. René Girard, pod wp(ywem Raymunda Schwagera, zmieni( 
zdanie nt. znaczenia uczynku matki dziecka: „Sie macht genau das, was Chris-
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waniu dostrzega Girard najdoskonalsz% starotestamentow% figur& 
Chrystusa, który podobnie, jak ona, z mi(o#ci do ludzi odda( swoje 
"ycie32. 

 
3. NOWY TESTAMENT 

 
W Starym Testamencie przedstawiony jest proces powolnego 

odchodzenia od religii ofiarnej oraz od idei Boga przemocy i zemsty, 
ku Bogu wolnemu od przemocy. Ca(kowite wyzwolenie od przemocy 
i zwi%zanego z nim mechanizmu koz(a ofiarnego zosta(o dokonane 
dzi&ki Jezusowi Chrystusowi. Poni"ej podj&to nast&puj%ce tematy: 1) 
Jezus a uczeni w Pi#mie i faryzeusze; 2) przypowie#ci; 3) M&ka Jezusa 
Chrystusa; 4) m&cze$stwo #w. Szczepana; 5) List do Hebrajczyków. 

Ewangelia wed ug $w. Mateusza i Ewangelia wed ug $w. %uka-

sza (Mt 23; )k 11,37-54) zawieraj% teksty, które mo"na okre#li' mia-
nem przekle$stwa przeciw uczonym w Pi#mie i faryzeuszom. Obecnie 
u"ywa si& okre#le$ eufemicznych; np. w czwartym wydaniu Biblii 

Tysi!clecia: „Ostrze"enie przed uczonymi w Pi#mie oraz napi&tnowa-
nie faryzeuszów, napi&tnowanie uczonych w Prawie”. Najmocniejsze 
przekle$stwo znajduje si& pod koniec wskazanych wy"ej fragmentów: 
„Dlatego oto Ja posy(am do was proroków, m&drców i uczonych. Jed-
nych z nich zabijecie i ukrzy"ujecie; innych b&dziecie biczowa'         
w swych synagogach i przep&dza' z miasta do miasta. Tak spadnie na 
was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, pocz%wszy od krwi 
Abla sprawiedliwego a" do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, któ-
rego zamordowali#cie mi&dzy przybytkiem a o(tarzem. Zaprawd&, 
powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie” (Mt 23,34-36; 
por. )k 11,49-52). 

Tekst przekle$stwa sugeruje, "e dokonano znacznie wi&cej mor-
derstw ni" wymienione morderstwa na Ablu i Zachariaszu. W tekstach 
biblijnych znanych Jezusowi Abel jest pierwsz% ofiar%, natomiast Za-
chariasz ostatni% (por. 2Krn 11,49-52). Jezus, przywo(uj%c osoby Abla 

                                                                                                                                         
tus empfiehlt; ja sie steigert das Ausmaß des Verzichtes auf heroische Weise, 
weil sie auf das verzichtet, was für eine Mutter das Kostbarste ist, auf ihr eige-
nes Kind. So wie Christus stirbt, damit die Menschheit aus den blutigen Opfern 
heraussteigen kann, so opfert auch die gute Prostituierte ihre eigene Mütterlich-
keit, damit das Kind lebt” (R. Girard, Mimethische Theorie  und Theologie, dz. 
cyt., s. 26). 

32  „Christ’s conduct parallels at every point that the good harlot. She offers the 
most perfect figura Christi that can be imagined”. Zob. R. Girard, Things Hid-

den since the Foundation of the World, dz. cyt., s. 241. 
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i Zachariasza, ma na uwadze wszystkie niewinne ofiary przemocy. 
Przekle$stwo nie jest adresowane jedynie do +ydów, lecz mo"na je 
odnie#' do ca(ej ludzko#ci i z tego powodu nie mo"na interpretowa' 
go antysemicko. Morderstwo Abla by(o wydarzeniem, na którym Kain 
za(o"y( kultur& poprzedzaj%c% istnienie narodu izraelskiego. Zamor-
dowany Abel stanowi prototyp wszystkich niewinnych ofiar – nie 
mo"na go wi%za' z okre#lon% epok% historyczn% czy obszarem geogra-
ficznym. Tak% interpretacj& postuluje odwo(anie si& do przelanej krwi: 
„(…) wszystka krew niewinna, przelana na ziemi” (Mt 23,35)33. 

Uczeni w Pi#mie i faryzeusze, do których zwraca si& Jezus, s% 
synami (potomkami) tych, którzy mordowali proroków (Mt 23,31). 
Mimo "e za przemoc wzgl&dem proroków odpowiedzialni s% wy(%cz-
nie przodkowie, to jednak uczeni w Pi#mie i faryzeusze na#laduj% ich  
i w nie#wiadomy sposób powtarzaj% ich z(e uczynki, nie chc%c jedno-
cze#nie uzna' prawdy o swych ojcach34. Przekle$stwa Jezusa ukazuj% 
ukryt% zale"no#' od mordu za(o"ycielskiego – prezentuj% paradoksaln% 
ci%g(o#' aktów przemocy, pocz%wszy od minionych generacji do cza-
sów wspó(czesnych Jezusowi. Jezus ukazuje t& sytuacj& przy pomocy 
metafory grobu. Grób istnieje nie tylko po to, aby odda' cze#' zmar-
(emu, lecz by zakry' rzeczywisto#' #mierci. Akt zakrywania prawdy 
ma tu kluczowe znaczenie: „Biada wam, uczeni w Pi#mie i faryzeusze, 
ob(udnicy! Bo podobni jeste#cie do grobów pobielanych, które z ze-
wn%trz wygl%daj% pi&knie, lecz wewn%trz pe(ne s% ko#ci trupich           
i wszelkiego plugastwa” (Mt 23,27)35. 

Tekstem maj%cym wa"kie znaczenie dla ewangelicznego dzie(a 
demistyfikacji przemocy jest przypowie#' o przewrotnych rolnikach 
(Mt 21,33-46; Mk 12,1-12; Lk 20,9-19). Mateuszowa wersja przypo-
wie#ci odró"nia si& od dwóch pozosta(ych szczegó(em, który zmienia 
jej znaczenie. Po wyg(oszeniu przypowie#ci Jezus zadaje s(uchaczom 
pytanie: „Kiedy wi&c w(a#ciciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi 
rolnikami?” (Mt 21,40). S(uchacze odpowiadaj%: „N&dzników marnie 
wytraci, a winnic& odda w dzier"aw& innym rolnikom, takim, którzy 
mu b&d% oddawali plon we w(a#ciwej porze” (Mt 21,41). W wersji 
Marka i )ukasza nie ma wzmianki wskazuj%cej, "e to zebrani udzielili 
odpowiedzi. Ró"nica ta jest istotna, gdy" bez niej czytelnik nabiera 
mylnego przekonania na temat Jezusowego obrazu Boga jako Boga 
                                                           
33  Tam"e, s. 158-160, Ten"e, Wenn all das beginnt…, Dialog mit Michel Treguer, 

dz. cyt., s. 54; Ten"e, Widzia em szatana spadaj!cego z nieba jak b yskawica, 
dz. cyt., s. 38.128. 

34  Ten"e, Things Hidden since the Foundation of the World, dz. cyt., s. 160. 
35  Tam"e, s. 163-165. 
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pomsty i odp(aty. By' mo"e brak wzmianki: „Rzekli Mu” w Ewangelii 

wed ug $w. Marka i w Ewangelii wed ug $w. %ukasza jest wynikiem 
b(&du, za który odpowiedzialny jest kopista tekstu ewangelicznego. 
Jezus zada(, wed(ug niego, pytanie retoryczne, na które po chwili sam 
udzieli( odpowiedzi. 

Nauka p(yn%ca z przypowie#ci (w wersji Mateuszowej) odzwier-
ciedla przes(anie ca(ej Ewangelii. Z podobn% sytuacj% zwi%zan% z fa(-
szywym obrazem Boga mamy do czynienia tak"e w przypowie#ci       
o talentach (Mt 25,14-30) i przypowie#ci o minach ()k 19,11-27). 
Leniwy s(uga, który otrzyma( jeden talent, oskar"a swego pana: „Pa-
nie, wiedzia(em, "e# jest cz(owiek twardy: chcesz "%' tam, gdzie nie 
posia(e#, i zbiera' tam, gdzie# nie rozsypa(” (Mt 25,24). Z podobnym 
oskar"eniem wyst&puje s(uga, który otrzyma( jedn% min&: „Panie, tu 
jest twoja mina, któr% trzyma(em zawini&t% w chustce. L&ka(em si& 
bowiem ciebie, bo jeste# cz(owiekiem surowym: chcesz bra', czego# 
nie po(o"y(, i "%', czego# nie posia( ()k 19,20-21). Na oskar"enie pan 
odpowiedzia(: „Wed(ug s(ów twoich s%dz& ci&, z(y s(ugo” ()k 19,22). 
To nie Bóg, lecz cz(owiek i mechanizm przemocy, któremu on ulega, 
s% przyczyn% nieprawdziwego przekonania o tym, kim i jaki jest Bóg, 
a w konsekwencji przemocy w relacjach mi&dzyludzkich36. 

S(uchacze przypowie#ci Jezusa rozumieli, "e s% one adresowane 
do nich. Nie chcieli jednak uzna' przes(ania w nich zawartego, a doty-
cz%cego mechanizmu przemocy, który nimi rz%dzi. Zapobiec ujawnie-
niu prawdy mog(a jedynie kolejna przemoc na niewinnej ofierze, 
urzeczywistniona w wydarzeniu okre#lanym mianem Pasji – M&ki 
Jezusa Chrystusa. Kolektyw, który Jezusa skaza( na #mier' – t(um 
(mot(och) w Jerozolimie, przywódcy "ydowscy, w(adze rzymskie       
a tak"e, przez swoj% bierno#', uczniowie Jezusa – znajduje si& w kry-
zysie. Wspólne oskar"enie skierowane przeciw Jezusowi jest okazj% 
do wzajemnego pojednania; np. mi&dzy Pi(atem i Herodem ()k 
23,12). Nag(a zmiana w zachowaniu t(umu wzgl&dem Jezusa, którego 
witano w Jerozolimie jako króla, nie ma racjonalnego uzasadnienia w 
wydarzeniach, maj%cych miejsce w okresie pomi&dzy uroczystym 
wjazdem do Jerozolimy a Pasj%37. 

Pasja nie stanowi wydarzenia o charakterze wyj%tkowym ze 
wzgl&du na intensywno#' cierpienia jej g(ównej postaci. Jest ona po-
                                                           
36  Tam"e, s. 187-189. 
37  Ten"e, Der tragische Konflikt, w: Das Tabu der Gewalt, Eine Auswahl aus der 

Vertrags- und Diskussionsreihe 1985-1987, „Wissenschaft und Verantwortlich-

keit“, Universität Innsbruck, t. 1, red. H. Fässler, Innsbruck 1987, s. 74; Ten"e, 
Wenn all das beginnt…, Dialog mit Michel Treguer, dz. cyt., s. 55. 
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wi%zana z innymi rytami ofiarnymi, gdy" odtwarza ich wydarzenie 
za(o"ycielskie. O wyj%tkowo#ci Pasji #wiadczy osoba Jezusa, a przede 
wszystkim jej moc demistyfikacyjna, pozbawiaj%ca racji bytu mecha-
nizm koz(a ofiarnego38. Decyzja t(umu, by ukrzy"owa' Jezusa, nie jest 
powi%zana z ide% #mierci niewinnej ofiary. Nie dostrzega on, "e Jezus 
jest niewinny, "e jest koz(em ofiarnym ludzkiej przemocy, "e jest Ba-
rankiem Bo"ym, kamieniem odrzuconym przez buduj%cych39. Do 
ignorancji t(umu nawi%zuj% s(owa umieraj%cego Jezusa: „Ojcze, prze-
bacz im, bo nie wiedz%, co czyni%” ()k 23,34) oraz kazanie #w. Piotra 
w Jerozolimie: „Lecz teraz wiem, bracia, "e dzia(ali#cie w nie#wiado-
mo#ci, tak samo jak zwierzchnicy wasi” (Dz 3,17)40. 

Wydarzeniem zwi%zanym z Pasj% Jezusa jest m&cze$stwo #w. 
Szczepana (Dz 6,8-8,1a). Pod koniec swej mowy Szczepan wypowia-
da s(owa, które powtarzaj% Jezusowe przekle$stwa skierowane do 
uczonych w Pi#mie i faryzeuszów: „Twardego karku i opornych serc    
i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie si& Duchowi ,wi&temu. Jak ojcowie 
wasi, tak i wy! Którego z proroków nie prze#ladowali wasi ojcowie? 
Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyj#cie Sprawiedliwe-
go. A wy#cie zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymali-
#cie Prawo za po#rednictwem anio(ów, lecz nie przestrzegali#cie go” 
(Dz 7,51-53). 

M&cze$stwo #w. Szczepana rekonstruuje proces i ukrzy"owanie 
Jezusa Chrystusa. Szczepan zosta( ukamienowany. Tego typu kara 
by(a przeznaczona dla osób uznawanych za nieczyste. Kolektywne 
morderstwo, odtwarzaj%ce mord za(o"ycielski, by(o *ród(em b(ogo-
s(awie$stwa, gdy" przywraca(o (ad spo(eczny, jednocze#nie nios(o 
ryzyko powrotu kryzysu do wspólnoty. Aby zapobiec temu niebezpie-
cze$stwu, istnia( zakaz przeprowadzania egzekucji na obszarze za-
mieszka(ym przez dan% wspólnot&. Z powy"szych wzgl&dów Jezusa    
i Szczepana zamordowano poza murami Jerozolimy41. 

René Girard, przywo(uj%c fragment z Ewangelii wed ug $w. %u-

kasza: „Dlatego te" powiedzia(a M%dro#' Bo"a: Po#l& do nich proro-
ków i aposto(ów, a z nich niektórych zabij% i prze#ladowa' b&d%. Tak 
na tym plemieniu b&dzie pomszczona krew wszystkich proroków, któ-

                                                           
38  „The Passion is unique in respect to its victim and to its consequences but, as    

a human event, it is typical. Proof that it resembles many similar events comes 
from Jesus himself who says that «he must die like many prophets before 
him»”. Zob. Ten"e, Mythology, Violence, Christianity, dz. cyt., s. 106. 

39  Tam"e, s. 107. 
40  Ten"e, Wenn all das beginnt…, Dialog mit Michel Treguer, dz. cyt., s. 57. 
41  Ten"e, Things Hidden since the Foundation of the World, dz. cyt., s. 171-172. 
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ra zosta(a przelana od stworzenia #wiata (…)” ()k 11,49-50), wskazu-
je, "e z osob% Jezusa Chrystusa ko$czy si& czas ofiar „sprawiedliwe-
go” prze#ladowania. Od tego momentu prze#ladowcy b&d% nazywani 
niesprawiedliwymi, a czynno#ci ofiarnicze stan% si& niemo"liwe. 
Dzi&ki Ewangelii nie powstanie "aden mit zas(aniaj%cy prawd& o ko-
lektywnej przemocy wobec niewinnej ofiary – objawienie prawdy      
o mechanizmie koz(a ofiarnego sprawi(o, "e straci( on dotychczasow% 
moc42. 

Pewnym „zgrzytem” w ewangelicznym procesie odchodzenia od 
idei ofiary jest List do Hebrajczyków. Jest on jedynym pismem nowo-
testamentowym, które Pasj& Jezusa interpretuje na sposób ofiarniczy. 
Autor listu u"ywa starotestamentowych poj&' ofiarniczych – wskazu-
je, "e Nowe Przymierze mi&dzy Bogiem i lud*mi zosta(o zawarte po-
przez ofiar&, która, dzi&ki krwi Chrystusa, stanowi wype(nienie do-
tychczas sk(adanych ofiar. 

„Chrystus bowiem wszed( nie do #wi%tyni, zbudowanej r&kami 
ludzkimi, b&d%cej odbiciem prawdziwej [#wi%tyni], ale do samego 
nieba, aby teraz wstawia' si& za nami przed obliczem Boga, nie po to, 
aby si& cz&sto mia( ofiarowa' jak arcykap(an, który co roku wchodzi 
do #wi%tyni z krwi% cudz%. Inaczej musia(by cierpie' wiele razy od 
stworzenia #wiata. A tymczasem raz jeden ukaza( si& teraz na ko$cu 
wieków na zg(adzenie grzechów przez ofiar& z samego siebie” (Hbr 
9,24-26). 

Pomimo "e autor Listu do Hebrajczyków rozró"nia pomi&dzy 
ofiar% Jezusa a poprzedzaj%cymi j% ofiarami – stanowi ona zdarzenie  
o charakterze unikatowym – to jednak zastosowanie terminologii 
ofiarniczej powoduje, "e rozró"nienie to nie jest klarowne. Brakuje tu 
wyra*nego odci&cia si& od ofiar Starego Testamentu – ofiara Chrystu-
sa jawi si& jako ich kontynuacja43. „Przeto przychodz%c na #wiat, mó-
wi: Ofiary ani daru nie chcia(e#, ale# Mi utworzy( cia(o; ca(opalenia     
i ofiary za grzech nie podoba(y si& Tobie. Wtedy rzek(em: Oto id&      
– w zwoju ksi&gi napisano o Mnie – abym spe(nia( wol& Twoj%, Bo"e” 
(Hbr 10,5-7). 

W powy"szym fragmencie autor Listu do Hebrajczyków cytuje 
s(owa Psalmu 40 (w. 7-9). Interpretuje je w sposób b(&dny, gdy" 
przedstawia je jako dialog pomi&dzy Bogiem a Jezusem. Lektura 
Psalmu 40 wskazuje na inn% interpretacj& – s(owa Boga s% skierowane 
nie do jednej osoby, ale do zgromadzonej grupy. Pomimo szerokiego 

                                                           
42  Tam"e, s. 173-174. 
43  Tam"e, s. 227-228. 
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grona adresatów odpowiada tylko jeden – Sprawiedliwy. Poniewa" 
dotychczas sk(adane ofiary okazuj% si& nieskuteczne, Sprawiedliwy 
prowokuje sytuacj&, daj%c% mu mo"liwo#' z(o"enia najwy"szej „Ofia-
ry”. Przymierze mi&dzy Bogiem a Sprawiedliwym nie ma charakteru 
ofiarniczego. Inni ludzie nie s% z tego zwi%zku a priori wy(%czeni, lecz 
wy(%czaj% si& z niego sami, gdy" nie s(uchaj% s(owa Boga do nich kie-
rowanego, a jednocze#nie spiskuj% przeciw Sprawiedliwemu, chc%c 
uczyni' z niego ofiar& kolektywnej przemocy. Powy"sz% interpretacj& 
potwierdza cytat z Psalmu 40: „Otoczy(y mnie bowiem nieszcz&#cia, 
których nie ma liczby, winy moje mnie ogarn&(y, a gdybym móg( je 
widzie', by(yby liczniejsze ni" w(osy na mej g(owie, wi&c we mnie 
serce ustaje. Panie, racz mnie wybawi'; Panie, pospiesz mi na pomoc! 
Niech si& zmieszaj% i razem okryj% rumie$cem ci, co na "ycie me czy-
haj%, aby je odebra'. Niech si& cofn% zawstydzeni ci, którzy z niedoli 
mojej si& wesel%“ (Ps 40,13-15). 

Psalm 40, podobnie jak wiele innych tekstów ze Starego i Nowe-
go Testamentu, koresponduje z przes(aniem zawartym w Ewangelii. 
Ujawnia, "e w momencie, gdy kryzys mimetyczny osi%ga punkt kry-
tyczny, Sprawiedliwy, który kieruje si& przykazaniem mi(o#ci, b&dzie 
zmuszony do podj&cia decyzji: zabi' lub by' zabitym. W Li$cie do 

Hebrajczyków nie uwzgl&dnia si& dramatu Sprawiedliwego44. Autor 
Listu do Hebrajczyków jest #wiadomy, "e Chrystus zosta( niewinnie 
zabity. Czytelnik listu jest jednak przekonany, "e za #mier' Chrystusa 
jest odpowiedzialny Bóg, a nie ludzie. List przedstawia M&k& Jezusa 
Chrystusa z punktu widzenia jej sprawców, a nie niewinnej ofiary, 
która wie, "e przemoc jest dla Boga czym# odra"aj%cym. List do He-

brajczyków stanowi regres w procesie odchodzenia od mentalno#ci 
ofiarniczej do etapu teologii Pie#ni o S(udze Pa$skim (z Ksi#gi Izaja-

sza), w których S(uga jest przedstawiany jako niewinna ofiara, za#      
o przemoc oskar"any jest Bóg, a nie jej faktyczni sprawcy – ludzie45. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
44  Tam"e, s. 230. 
45  „To sum up: the Epistle to the Hebrews re-enacts what is re-enacted in all ear-

lier formulations of sacrifice. It discharges human violence, but to a lesser de-
gree. It restates God’s responsibility for the death of the victim, it also leaves a 
place, though indeterminate, for human responsibility” (tam"e, s. 231). 
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ZAKO#CZENIE 
 
Pod wp(ywem teologii Raymunda Schwagera, profesora dogma-

tyki na uniwersytecie w Innsbrucku46, René Girard zrewidowa( swoje 
pogl%dy na temat ofiary Jezusa Chrystusa. Girard wyja#ni( swoj% de-
cyzj& w nast&puj%cych s(owach: „Po tym jak zacz%(em bada' ofiary 
archaiczne, by(em (i nadal pozostaj&) pod wra"eniem idei, "e mi&dzy 
ich archaicznymi formami a ofiar% Chrystusa nie ma "adnej (%czno#ci. 
Z tego powodu, aby podkre#li' przeciwie$stwo mi&dzy tymi poj&ciami 
tak mocno, jak to jest mo"liwe, odrzuci(em po prostu mo"liwo#' u"y-
wania s(owa ofiara jako okre#lenia krzy"a Chrystusa. Przede wszyst-
kim dzi&ki Raymundowi Schwagerowi zrozumia(em pó*niej, "e to 
rozwi%zanie jest nie do utrzymania (…)”47. 

Jezus, g(osz%cy Boga wolnego od przemocy, pragnie pozosta' 
wierny swemu pos(annictwu. Z wype(nieniem tego postanowienia 
wi%"e si& wydanie Jezusa na #mier', której on nie pragnie, ale jedno-
cze#nie któr% przyjmuje, jako konsekwencj& wierno#ci przepowiadanej 
nauce. Mi&dzy ofiar% archaiczn% a ofiar% Chrystusa istnieje istotna 
ró"nica. W ramach archaicznych religii, w celu obrony przed przemo-
c%, kieruje si& j% w stron& niewinnej ofiary. Chrystus post&puje od-
wrotnie – nie stawia oporu przemocy. Nie czyni tego, aby wzi%' udzia( 
w „ofiarniczej grze”, ale by j% zako$czy'. W ten sposób Bóg „w(a-
snym kosztem” pozbawia mocy mechanizm koz(a ofiarnego48. 

René Girard, w tek#cie zamieszczonym w dziele opublikowanym 
ku czci Raymunda Schwagera z okazji jego 60 urodzin, wyrazi( mu 
wdzi&czno#' za "yczliw% krytyk& jego idei ofiary, szczególnie za# 
dotycz%c% kwestii interpretacji Listu do Hebrajczyków a zaprezento-
wan% w dziele Les choses cachées depuis la fondation du monde (Paris 
1978)49. Wartym odnotowania jest fakt, "e Girard ksi%"k& Dawna dro-

                                                           
46  M.in. chodzi tu o nast&puj%ce dzie(a Raymunda Schwagera: Brauchen wir einen 

Sündenbock? Gewalt und Erlösung in den biblischen Schriften (München 1978) 
oraz Jesus im Heilsdrama, Entwurf einer biblischen Erlösungslehre (Innsbruck-
Wien 1990). 

47  R. Girard, Tatsachen, nicht Interpretationen, w: Das Opfer – aktuelle Kontro-

versen, Religions-politischer Diskurs im Kontext der mimetischen Theorie, 

Deutsch-Italienische Fachtagung der Guardini Stiftung in der Villa Vigoni 18.-
22. Oktober 1999, red. B. Dieckmann, Münster-Thaur 2001, s. 265. 

48  Ten"e, Mimethische Theorie und Theologie, dz. cyt., s. 25.28. 
49  W niniejszym opracowaniu wykorzystano angielskie t(umaczenie powy"szego 

dzie(a: Things Hidden since the Foundation of the World (Stanford 1994). René 
Girard napisa( m.in.: „In Des Choses cachées gibt es einige Ideen, die in diese, 
von mir nun angezeigte Richtung gehen, doch andere – vor allem die Kritik des 
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ga, któr! kroczyli ludzie niegodziwi (Warszawa 1992; wyd. fr. 1985) 
dedykowa( Schwagerowi. 

René Girard, korzystaj%c z bada$ etnologicznych oraz dzie( lite-
ratury #wiatowej, wskaza( na fenomen przemocy i zwi%zany z nim 
mechanizm koz(a ofiarnego jako czynnik determinuj%cy relacje spo-
(eczne. Jego pesymizm antropologiczny i kulturowy nie jest skrajny. 
Rozwi%zanie kwestii przemocy dostrzega w tekstach biblijnych. Prze-
s(anie Pisma ,wi&tego ukazuje prawd& na temat ludzkiej przemocy: 1) 
ofiara przemocy jest niewinna; 2) odpowiedzialni za przemoc s% lu-
dzie; 3) Bóg jest Bogiem wolnym od przemocy, jest Bogiem ofiar. 

Dokonana w Biblii demistyfikacja ludzkiej przemocy stanowi 
powolny proces. Z tego powodu, szczególnie w Starym Testamencie, 
mamy do czynienia tak"e z tekstami „ska"onymi” mechanizmem ko-
z(a ofiarnego, w których Bóg jest prezentowany jako Bóg przemocy. 
Pe(na prawda ujawnia si& w Nowym Testamencie, w osobie Jezusa 
Chrystusa. René Girard zwraca uwag&, "e Stary Testament nale"y in-
terpretowa' w #wietle Nowego, nie odwrotnie. Podobny porz%dek 
nale"y zachowa' w kwestii mitów: nale"y je ocenia' w #wietle nauki 
Jezusa Chrystusa, a nie szuka' w nich inspiracji do zrozumienia Jego 
pos(annictwa. 

Idee René Girarda spotka(y si& z zainteresowaniem badaczy,      
w tym teologów. Sam Girard podkre#la(, "e, nie b&d%c teologiem, 
oczekuje na dokonanie teologicznej recepcji teorii mimetycznej. Re-
cepcji teologicznej jego idei dokona( m.in. szwajcarski jezuita Ray-
mund Schwager, który wykaza( nies(uszno#' pogl%dów Girarda         
w kwestii ofiary Jezusa. Pod jego wp(ywem Girard zrewidowa( swe 
zapatrywania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
Hebräerbriefes – stehen dieser Logik entgegen. Rückblickend erkenne ich hier 
ein gewisses Zögern und sehe auch den Mangel ein. Dies erlaubt mir heute, im 
Gegensatz dazu, den entscheidenderen Vorstoß von Schwager zu würdigen” (R. 
Girard, Mimethische Theorie und Theologie, dz. cyt., s. 29). 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 

„DOCH ICH, ICH WEIß: MEIN ERLÖSER LEBT“ (HI 19,25) – ZUR IDEE DES 

OPFERS IM DENKEN VON RENÉ GIRARD 
 
Die Mythen erzählen, dass es immer Sündenböcke am Anfang 

unserer Geschichte standen. Das Ritual der Gewalt beendete eine de-
struktive Anarchie und markiert den Beginn einer zivilisierten Ge-
meinschaft. In primitiven Religionen existiert dieses Ritual bis heute 
fort und ist eine der anthropologischen Konstanten, die sich wie ein 
roter Faden durch die Mythen und die Geschichte zieht. Dieser archai-
sche Mechanismus wird in der Bibel, besonders in den Evangelien 
aber nirgends verhüllt. Im Gegenteil, indem Jesus ihn beim Wort 
nimmt und genau benennt enthüllt er ihn und durchbricht seine religi-
öse Verschleierung; aus dem Sündenbock wird das Lamm Gottes. Die 
Botschaft des Evangeliums zeigt uns einen Ausweg aus dem Kreislauf 
der Gewalt, wenn wir sie ernst nehmen. 

 


