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Ks. Dariusz PIASECKI*

EUCHARYSTIA U HOMERA?

Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy można mówić 
o Eucharystii, ofierze Jezusa Chrystusa, w kontekście poematów homeryckich. 
Wydaje się niemożliwym połączenie ze sobą tak odległych od siebie utworów: 
poematów homeryckich z ewangelicznymi relacjami na temat życia, publicznej 
działalności, śmierci i zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu. Obie tradycje, po-
gańską i chrześcijańską, dzieli nie tylko czas ich powstania, ale przede wszyst-
kim treści, zawarte w nich idee, przesłanie, konteksty wydarzeń, bohaterowie. 
Czy i w jakim stopniu możliwe byłoby zaprezentowanie tajemnicy ustanowie-
nia Eucharystii w oparciu o treści dotyczące wojny trojańskiej czy też wielo-
letniej wędrówki bohatera Odysei? Odpowiedź na powyższe pytania możemy 
znaleźć we wczesnochrześcijańskich utworach, zwanych Centonami Home-
ryckimi1. Stanowią one syntezę obu tradycji, swoiste „schrystianizowanie” po-
ematów greckiego Aojda, literacką adaptację pogańskiego języka, stylu, formy 
i treści do wyrażenia chrześcijańskiej idei zbawczej. Można zatem powiedzieć, 

* Ks. dr Dariusz Piasecki – asystent w Katedrze Języka Greckiego w Instytucie Filologii Kla-
sycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II; e-mail: sabulum@interia.pl.

1 Na temat Centonów Homeryckich w ostatnich latach pisali m.in. w literaturze zachodniej: 
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tycznym wymiarem teologii, red. A. Małek – Ł. Rzepka, Kraków 2016, 37-55; S. Drzyżdżyk, De-
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że Centony Homeryckie stanowią swojego rodzaju ewangelię, zawartą w pięć-
dziesięciu rozdziałach, które językiem Homera umiejętnie dostosowanym do 
treści Bożego objawienia prezentują życie, działalność, męczeńską śmierć 
i paschalne wydarzenia Jezusa Chrystusa. Utwór czterdziesty Centonów Ho-
meryckich, zatytułowany Perˆ toà musthr…ou kaˆ toà de…pnou2 stanowi opis 
ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami i ustanowienie Eucharystii. Treść tego 
centonu stanowi podstawę analizowanego artykułu.

1. Ustanowienie Eucharystii w Centonach Homeryckich. Centony Ho-
meryckie stanowią zbiór pięćdziesięciu utworów, nawiązujących do ewange-
licznych treści, w których autor zachowuje chronologiczną strukturę wyda-
rzeń. Całkowite novum, o którym nie wspominają Ewangelie, stanowią dwa 
pierwsze centony3, w których autor przenosi czytelnika do niebiańskiej rze-
czywistości Ojca i Syna, gdzie – obaj zatroskani o los człowieka – wspólnie 
podejmują decyzję ocalenia ludzkości z niewoli grzechu i śmierci. Następują-
ce po sobie kolejne utwory kontynuują już ewangeliczną narrację, począwszy 
od sceny zwiastowania (Centon 3), aż po wniebowstąpienie Jezusa (Centon 
50), pośród nich swój opis znajduje misterium ostatniej wieczerzy i ustano-
wienie Eucharystii (Centon 40).

a) Struktura centonu Perˆ toà musthr…ou kaˆ toà de…pnou. Utwór 
składa się ze 111 wersetów i należy do jednego z najdłuższych, spośród znaj-
dujących się w korpusie Centonów. Treść nawiązuje do biblijnej narracji ostat-
niej wieczerzy Jezusa z uczniami i ustanowienia sakramentu Eucharystii. Ze 
względu na ekstrakcyjny charakter centonów i odmienną kontekstualność po-
ematów homeryckich wielokrotnie nie udało się autorowi znaleźć odpowied-
nich wersetów u Homera, aby bez żadnych modyfikacji odtworzyć ewange-
liczny opis ostatniej wieczerzy. Poszerza więc i ubogaca swoje opowiadanie 
o liczne powtórzenia (ponowny wybór Apostołów), czy też o elementy nie ist-
niejące w Ewangeliach, jak: dygresja na temat Judasza, przywódców żydow-
skich, zmarłych w Hadesie, czy też wspólnego dziękczynienia Jezusa i Apo-
stołów po spożytej wieczerzy oraz o mowę, dotyczącą sądu ostatecznego. Za 
źródło biblijne centonista obiera relacje synoptyków4, sięgając niejednokrot-
nie do Ewangelii Janowej (J 14-17). Ze źródła homeryckiego autor zapożycza 
111 wierszy, z czego 58 pochodzi z Odysei, a 53 z Iliady. Ponad połowa werse-
tów (63) nie zawiera żadnych modyfikacji, pozostałe (48) zostały przez autora 
częściowo zmienione tak, aby dopasować ich treść do prezentowanego wątku.

2 Eudocia Augusta, Homerocentones 40, éd. A.-L. Rey, SCh 437, Paris 1998, 412, tłum. D. Pia-
secki, w: Narecki – Piasecki, Centony Homeryckie, s. 327.

3 Por. tamże 1-2, SCh 437, 106-122, tłum Piasecki, s. 57-69.
4 Mt 25, 31-46; 26, 17-28; Mk 14, 12-24; Łk 22, 7-20. Wszystkie odniesienia biblijne według: 

Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. K. Dynarski, Poznań – Warsza-
wa 19903; Grecko-polski Nowy Testament, tłum. R. Popowski – M. Wojciechowski, Warszawa 1994.
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b) Treść utworu. Na strukturę centonu składają się: wstęp i trzy mowy 
Jezusa. Utwór rozpoczyna się od powołania przez Jezusa dwunastu uczniów. 
Autor podkreśla, że do grona Apostołów Jezus wybrał najlepszych spośród to-
warzyszących (w. 1), którzy jednocześnie byli Jemu najbliżsi i najdrożsi (w. 2). 
Choć wybrał najlepszych spośród ludzi, to sam wyróżnia się wśród nich i ich 
przewyższa (w. 8), posiadając niekwestionowany autorytet i najwyższą władzę 
(w. 5). Do nich kieruje swoje polecenia, wyjaśniając niektóre kwestie (w. 4-5). 
Kiedy wszyscy znaleźli się w domu, Jezus rozmyślał nad tym, co miało się wy-
darzyć (w. 9-11). Zaraz też powstał z miejsca i przemówił do współbiesiad-
ników, nazywając ich swoimi przyjaciółmi (w. 14). We wstępie mowy zazna-
cza, że „lepiej dobrze czynić, aniżeli źle” (w. 16), a swoje przesłanie kieruje do 
wszystkich ludzi (w. 15). Nośnikami dobrej nowiny mają być Apostołowie. Im 
Jezus zleca misję głoszenia Ewangelii (w. 17), dokądkolwiek się udadzą z za-
chodu na wschodnie krańce ziemi (w. 18-19). W czasie realizacji tego zadania 
Apostołom będzie towarzyszyć zmęczenie i trud (w. 20), jednak wspólna droga 
i misja bardziej ich zjednoczy (w. 21). W tym miejscu Jezus czyni aluzję do tego, 
który ma Go zdradzić, który co innego mówi, a co innego kryje w swoim sercu 
(w. 24). Określa go jako „szpetnego”, przyrównując do bram Hadesu (w. 23), 
dlatego zachęca swoich najbliższych, aby wraz z Nim dzielili Jego smutek (w. 
22), wyzbyli się gniewu, pozyskując miłość (w. 26). Tak odpowiadając na zło, 
przyniosą Jezusowi większą sławę i cześć, które dotrą do wszystkich pokoleń 
(w. 27-29). Swoją troską ogarnia Chrystus wszystkich potrzebujących, obcych 
i przybyszów (w. 33-36). Poleca zatem uczniom, aby – jeśli mają w nadmiarze 
pokarm, czy też wino – rozdali tym, którzy są w potrzebie. Należy ich traktować 
jak braci i nie odwracać się od nich, kiedy proszą o wsparcie (w. 37-38). Je-
zus zapowiada również rzeczy, które nadejdą. Dotyczy to powrotu z mrocznego 
podziemia dusz zmarłych bohaterów, dziewcząt, młodzieńców i starszych, któ-
rzy za życia wiele wycierpieli (w. 42-46). Oni wszyscy staną przed Tym, który 
panuje nad żywymi i umarłymi, aby poddać się Boskiemu osądowi (w. 47-49). 
Dzięki niemu nikt już nie będzie niegodziwy, jak miało to miejsce w przeszłości 
(w. 50-51). Słowa Jezusa wzbudzają u Apostołów ducha mocy i dodają im od-
wagi (w. 52). Po zakończeniu pierwszej mowy Jezusa, centonista czyni dygre-
sję, dotyczącą przywódców ludu, zawiązujących spisek na życie Syna Bożego 
(w. 53-57). Po czym zachęca swoim przyjaciół, aby – ze względu na święto 
– przygotowali uroczysty posiłek w górnej części domu, w którym przebywali 
(w. 58-63). Kiedy nastał odpowiedni czas rozpoczęcia wieczerzy (w. 64), Je-
zus pobłogosławił wino i chleb (w. 64-67). Następnie, rozlewając do kielichów, 
podawał Apostołom do spożycia (w. 68-69) i wznosząc ręce ku niebu modlił 
się (w. 70). Podobnie uczynił z chlebem. Wyjmując cały chleb z kosza (w. 72), 
połamał go w dłoniach, modląc się jednocześnie za swoich uczniów (w. 73). Na-
stępnie skierował do nich słowa, aby brali podawany im posiłek, napełniali się 
radością i Ciało Jezusa podawali biesiadnikom tak, aby nikt nie odszedł bez spo-
życia (w. 75-77). Apostołowie brali rękoma przygotowane porcje (w. 79). Jezus, 
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z kolei, napełnia boskim napojem trzymany w dłoniach kielich, mieszając go 
z czerwonym nektarem (w. 81), odmawia modlitwę i oświadcza uczniom, że da 
im coś, co jest najcenniejszego i najpiękniejszego – Jego Krew. Ci, którzy będą 
ją spożywać, nie zaznają w swoim sercu ani niepokoju, ani śmierci, przezna-
czeni bowiem będą do życia we wspólnocie z Bogiem (w. 83-86). To polecenie 
Jezusa Apostołowie mają kontynuować, sprawując ucztę starszym i słuchając 
pieśniarza (w. 87-91). Spożywanie nieśmiertelnego posiłku ma wiązać się z pa-
mięcią o Jezusie po wszystkie dni (w. 92-93). Po spożytym posiłku wszyscy 
śpiewem wielbili Boga (w. 94-95). Jezus po raz kolejny, w słowach pełnych 
żalu, zwraca się do zgromadzonych, oznajmiając, że trudno jest Mu świętować, 
gdy pośród nich jest zdrajca (w. 97-101), który za określoną zapłatę doprowadzi 
do śmierci Syna Bożego (w. 102-104). Zdrada jednego z Apostołów powoduje 
cierpienie w sercu i duszy Jezusa (w. 105-106). Przyrównuje go do wyrzutka, 
niewiernego i tułacza (w. 107), który oby się nie narodził albo umarł nieżonaty 
(w. 108). Jest bowiem hańbą i najpodlejszym spośród ludzi (w. 109-110). Nie 
ma bowiem nikogo, kto byłby do niego podobny, zarówno pod względem du-
cha, jak i wyglądu zewnętrznego (w. 110-111).

c) Autorskie modyfikacje. Nie wszystkie treści ewangelicznej narracji 
z ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami udało się przedstawić centoniście. 
Wynika to przede wszystkim z odmiennych kontekstów poematów Homera 
i ściśle określonej struktury centonów5. Autor dodaje nowe elementy, nieobec-
ne w Ewangeliach, poszerzając tym i dynamizując ewangeliczne opowiadania. 
Należą do nich: opis ponownego wybrania Apostołów (w. 1-3; 6-8), przesłanie 
Jezusa skierowane do wybranych (w. 14-51), zawierające różne wskazania 
moralne (w. 14-24), jak: obowiązek wybaczania (w. 25-29), spełniania uczyn-
ków miłosierdzia (w. 30-38), nakaz odrzucenia idolatrii (w. 39-41), zapowiedź 
zmartwychwstania umarłych i sąd (w. 42-51), oraz charakterystykę uczniów 
(w. 59). Novum w stosunku do ewangelicznych relacji stanowi również krótka 
wzmianka, dotycząca wspólnego dziękczynienia po zakończonej wieczerzy 
(w. 95) oraz gorzka mowa Jezusa skierowana pod adresem zdrajcy (w. 97-
111), charakteryzująca go jako wyrzutka, niewiernego i tułacza (w. 107). Cen-
tonista, poszerzając opis ostatniej wieczerzy, nie tylko zawarł wszystkie jej 
elementy obecne w Ewangeliach, ale nadto poszerza kontekst o nowe szcze-
góły, dzięki którym rozbudowuje narrację, ożywia ją i ubogaca o nowe drama-
tyczne elementy.

2. Motywy eucharystyczne w centonie. Na motywy eucharystyczne, wy-
stępujące w centonie składają się następujące elementy: zawiązanie wspól-
noty, przemiana chleba w Ciało Jezusa, przemiana wina w Krew, polecenie 
kontynuacji Misterium przez Apostołów oraz wątek dotyczący zdrajcy.

5 Zagadnienie, dotyczące zasad konstruowania centonów, opracowane przez Auzoniusza pre-
zentuje K.O. Sandness: The Gospel „According to Homer and Virgil” Cento and Canon, Leiden 
– Boston 2011, 108-118.
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a) Zawiązanie wspólnoty. Centonista przywołuje scenę powołania dwu-
nastu Apostołów, z którymi następnie zawiązuje wspólnotę stołu, powierzając 
swoje najskrytsze tajemnice. Jest to wyselekcjonowana przez Jezusa grupa 
ludzi. Wybiera tych, których sam chce6 i których zalicza do najlepszych, so-
bie najbliższych i najdroższych7. Dzielenie wzajemnych trosk i doświadczeń 
bardziej zjednoczy uczniów ze swoim Mistrzem8. Ich też przygotowuje do 
godnego udziału w Boskiej wspólnocie9. Kieruje do nich mowy, które zawie-
rają polecenia natury moralnej oraz troskę o innych, zwłaszcza biednych10. 
Stąd prośba do tych, którzy są majętni, aby podzielili się z innymi pokarmem, 
chlebem i winem11. Poleca również uczniom głosić dobrą nowinę, dokądkol-
wiek się udadzą12, a następnie prosi ich, aby przygotowali „wieczerzę w gór-
nej części domu” (w. 63). Powodem wspólnego ucztowania jest święto, upa-
miętniające wielkie dzieła Boga13. Centonista, sięgając do opisu święta boga 
Apollona14, nawiązuje do pierwszego dnia święta Przaśników, kiedy ucznio-
wie pytają Jezusa, gdzie chce urządzić paschę (por. Mt 26, 17; Mk 14, 12; Łk 
22, 7). Żydowskie święto staje się dla Jezusa okazją, aby zgromadzić wokół 
siebie najbliższych i wobec nich dokonać przemiany chleba w Ciało i wina 
w Krew swoją.

b) Ciało i Pańska Krew. Po zawiązaniu wspólnoty stołu, Jezus – zanim 
dokona przemiany chleba w Ciało i wina w swoją Krew – spożywa z ucznia-
mi posiłek. Kiedy nadszedł stosowny czas (w. 64), Chrystus prawą dłonią 
chwycił wino słodkie jak miód (w. 65), lewą dłonią bierze bochenek chleba 
(w. 66). Następnie modli się w ciszy (w. 67). Z kolei, napełniając winem kie-
lichy uczniów, podaje każdemu z osobna do spożycia. Następuje modlitwa, 
podczas której wznosi ręce w kierunku gwiaździstego nieba (w. 68-70). Po 

6 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 1357 (40, 6), SCh 437, 412: „oƒ d' œlacon, toÝj ¨n 
kaˆ ½qelen aÙtÕj ˜lšsqai”, tłum. Piasecki, s. 330.

7 Por. tamże 1352-1353 (40, 1-2), SCh 437, 412: „AÙt¦r Öge kr…naj ˜t£rouj duoka…dek' 
¢r…stouj, o† oƒ kednÒtatoi kaˆ f…ltatoi ºsan ¡p£ntwn”, tłum. Piasecki, s. 328.

8 Por. tamże 1372-1373 (40, 21-22), SCh 437, 414: „“Hde d'ÐdÕj kaˆ m©llon ÐmoffrosÚnVsin 
™n»sei, kalÕn toi sÝn ™moˆ tÕn k»dein Ój k'™m� k»dei”, tłum. Piasecki, s. 330.

9 Por. tamże 1354 (40, 3), SCh 437, 412: „”Ofra oƒ aÙtÒmatoi qe‹on dÚswntai ¢gîna”, 
tłum. Piasecki, s. 328.

10 Polecenie dotyczy porzucenia gniewu na rzecz miłości. Por. tamże 1377 (40, 26), SCh 437. 
414: „MhniqmÕn m�n ¢porr‹yai, filÒthta d' ˜lšsqai”, tłum. Piasecki, s. 332.

11 Por. tamże 1381-1383 (40, 30-32, SCh 437, 414: „`Umšwn d' Öj kte£tessin Øperfi£lwj 
¢ni£zei, s‹ton kaˆ krša poll¦ kaˆ ¥speton o�non ™ruqrÕn sullšxaj lao‹si dÒtw katadhmo-
borÁsai”, tłum. Piasecki, s. 332.

12 Por. tamże 1366-1369 (40, 15-18), SCh 437, 412-414: „AÙt…ka g¦r p©sin muq»somai 
¢nqrèpoisin, æj kakoerge…hj eÙerges…h mšg' ¢me…nwn. 'All' Øme‹j œrcreqe kaˆ ¢ggel…hn 
¢pÒfasqe, ¢nqrèpoij, Óteèn te pÒlin kaˆ ga‹an †khesqe”, tłum. Piasecki, s. 330.

13 Por. tamże 1412-1413 (40, 61-62), SCh 437, 416: „Nán m™n g¦r kat¦ dÁmon ˜ort¾ to‹o 
qeo‹o, kal» te meg£lh te kaˆ ¢gla¦ œrg'e„du‹a”, tłum. Piasecki, s. 336.

14 Homerus, Odyssea XXI 258, ed. M.L. West: Homerus, Odyssea, Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana, Berlin 2017, 446.
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spożyciu posiłku i zaspokojeniu głodu (w. 71), Jezus wyjmuje z kosza chleb, 
który łamie w dłoniach, a wznosząc ręce ku górze, modli się za uczniów, kie-
rując do nich słowa (w. 72-74), aby brali ten Chleb i radowali się15. Jest nim 
Ciało Jezusa, które ma być rozdawane biesiadnikom do spożycia tak, aby nikt 
nie był pozbawiony swojej części16. Uczniowie, posłuszni poleceniu Mistrza, 
brali rękoma zastawione potrawy (w. 78). Z kolei, napełniwszy winem kielich 
(w. 81), Jezus odmawia modlitwę i według zwyczaju kieruje do Apostołów 
słowa (w. 80-82). Podkreśla w nich, że ofiarowuje to, co dla Niego najcen-
niejsze i najpiękniejsze17. W opisie wieczerzy, centonista, w odróżnieniu od 
ewangelicznych relacji, dokonuje wyraźnego podziału na posiłek zasadni-
czy (w. 64-69) i moment przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa 
(w. 72-86), który ma miejsce po spożyciu wieczerzy, kiedy Jezus i uczniowie 
nasycili już swoje serca18. W oddzieleniu tych rzeczywistości dostrzec moż-
na wyjątkowość chwili, podczas której człowiek, spożywający Ciało i Krew 
Jezusa, nawiązuje szczególną więź z Bogiem. Dzięki niej ustaje niepokój ser-
ca, człowiek zostaje uwolniony zarówno od starości, jak i śmierci, ponieważ 
mocą Ciała i Krwi Pańskiej przeznaczony jest do życia we wspólnocie z Bo-
giem19. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części wieczerzy biesiadnikom 
towarzyszy rytualna modlitwa Jezusa (w. 67, 70 i 82), a także osobista, w któ-
rej Pan modli się za Apostołów (w. 73-74). W trosce o zbawienie wszystkich 
ludzi Jezus poleca uczniom, których nazywa „ukochanymi synami tych, któ-
rzy są najlepsi”20, aby ilekroć spożywać będą wino razem ze starszymi ludu, 
posłuchali pieśni aojda21. Po raz kolejny zachęca biesiadników, aby kosztowali 
pokarm i spożywali nieśmiertelne wino, a kontynuując wieczerzę w przyszło-
ści, wspominali Jezusa przez wszystkie dni (w. 92-93). Po zakończonej kolacji 
wszyscy razem śpiewem wielbili Boga (w. 94-95).

W prezentacji misterium przemiany chleba w Ciało i wina w Krew Chrys-
tusa centonista dokonuje modyfikacji wersetów Homerowych, które od-
noszą się do opisów homeryckich uczt i biesiad. W analizowanym utworze 

15 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 1436 (40, 75), SCh 437, 418: „S…tou q' ¤ptesqon 
kaˆ ca…reton”, tłum. Piasecki, s. 336.

16 Por. tamże 1437-1438 (40, 76-77), SCh 437, 418: „Sîma d� o‡kad' ™mÕn dÒmenai p©n 
daitumÒnessin, dass£menoi, m» t…j moi ¡tembÒmenoj k…oi †shj”, tłum. Piasecki, s. 336-338.

17 Por. tamże 1434 (40, 83), SCh 437, 420: „Dîsw Ö k£lliston kaˆ timhšstatÒn ™stin”, 
tłum. Piasecki, s. 338.

18 Por. tamże 1422 (40, 71), SCh 437, 418: „AÙt¦r ™peˆ de…pnhse kaˆ ½rare qumÕn ™dwdÍ”, 
tłum. Piasecki, s. 336.

19 Por. tamże 1435-1437 (40, 84-86), SCh 437, 420: „OÙk ™mÕn aŒma piÒntej ¢llÚssontai 
perˆ qumù, a„eˆ d¾ mšlloite ¢g»rw t' ¢qan£tw te, zèein oÙd' ¥ndressi metšmmenai, ¢ll¦ 
qeo‹sin”, tłum. Piasecki, s. 338.

20 Por. tamże 1439 (40, 88), SCh 437, 420: „Tîn ¢ndrîn f…loi uŒej, o‰ ™nq£de g' e„sˆn 
¥ristoi”, tłum. Piasecki, s. 338.

21 Por. tamże 1441-1442 (40, 90-91), SCh 437, 420: „“Ossoi ™nˆ meg£rioisi geroÚsion 
a‡qopa o�non, a„eˆ p…net' ™mo‹sin, ¢kou£zesqe d' ¢oidoà”, tłum. Piasecki, s. 338.
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modyfikacji uległy dwa wersety homeryckie, które centonista zaadoptował do 
opisu Jezusowego Ciała22 i Krwi23. W pierwszym przypadku, odnoszącym się 
do Ciała Jezusa, autor łączy ze sobą dwa Homerowe wiersze, które całkowicie 
różnią się od siebie kontekstem. Pierwszy fragment pochodzi z Iliady24, gdzie 
Hektor zwraca się z prośbą, aby w przypadku jego śmierci w pojedynku z Aja-
sem ciało odesłano do Troi. Druga część wiersza, pochodzi z Odysei i odnosi 
się do wizyty Odyseusza u Kirki, która częstuje przybysza i jego towarzyszy 
chlebem, mięsem i winem25. Połączenie dwóch różnych wątków homeryckich 
pozwoliło centoniście zaprezentować ewangeliczny fragment, zawierający 
słowa Jezusa, nawiązujące do przemiany chleba w Jego Ciało (por. Mt 26, 
26; Mk 14, 22; Łk 22, 19). W drugim wersecie, dotyczącym Krwi Pana, autor 
zapożycza fragment z opisu walki Achillesa z Hektorem26. Modyfikacje w tym 
przypadku dotyczą jedynie niewielkich zmian gramatycznych, zachodzących 
wewnątrz wiersza27. W ten sposób zmieniony werset odpowiada ewangelicz-
nym relacjom Synoptyków (por. Mt 26, 27; Mk 14, 24; Łk 22, 20).

c) Wątek zdrajcy. W odróżnieniu od relacji Ewangelistów28, centonista 
wplata pod koniec utworu wątek, dotyczący zdrajcy Jezusa (w. 97-111). Po-
szerza go o elementy, charakteryzujące postać zaprzedanego ucznia, nie wy-
mieniając jego imienia. Po zakończonej wieczerzy Jezus ze smutkiem zwraca 
się do zgromadzonych, oznajmiając, że z trudem świętuje z powodu zła, które 
wyczuwa pośród zgromadzonych (w. 97-100). Ma tu na myśli jednego spośród 
uczniów, który jest nieuczciwy, co innego mówi, a co innego skrywa w swoim 
sercu29. Czyni to za ustaloną zapłatę, co w przekonaniu Jezusa jest gorsze od 
śmierci30. Centonista, aby zaakcentować tragiczne przeznaczenie Syna Boże-
go, wtrąca dwa wersety, podkreślające nadejście czasu, kiedy Bóg-Człowiek 

22 Por. Homerus, Ilias VII 79 ed. M.L. West: Homerus, Ilias, vol. 1, Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stutgardiae – Lipsiae 1998, 207: „Sîma d� o‡kad' ™mÕn 
dÒmenai (p©n daitumÒnessin)”; tenże, Odyssea VII 102, ed. West, s. 140.

23 Por. tenże, Ilias XXII 70, ed. M.L. West: Homerus, Ilias, vol. 2, Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stutgardiae – Lipsiae 2000, 271: „OÙk ™mÕn aŒma piÒntej 
¢llÚssontai perˆ qumù”.

24 Por. tamże VII 79, ed. West, vol. 1, s. 207.
25 Por. tamże XII 19, ed. West, vol. 1, s. 351.
26 Por. tamże XXII 70, 271, ed. West, vol. 2, 271.
27 Por. tamże XXII 70: „O† k' ™mÕn aŒma piÒntej ¢llÚssontej perˆ qumù”, ed. West, vol. 

2, 271; Eudocia Augusta, Homerocentones 1435 (40, 84), SCh 437, 420: „OÙk ™mÕn aŒma piÒntej 
¢llÚssontai perˆ qumù”, tłum. Piasecki, s. 338. Centonista modyfikuje tekst Homerowy, dodając 
negację do czasownika ¢llÚssomai, dostosowując formę osobową.

28 Wątek, dotyczący zdrady Jezusa przez Judasza, poruszają wszyscy Ewangeliści: Mt 26, 20-
25; Mk 14, 18-21; Łk 22, 21-23; J 13, 21-30.

29 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 1452 (40, 101), SCh 437, 422: „“Oj c' ›teron m�n 
keÚqei ™nˆ fres…n, ¥llo d� e‡pV”, tłum. Piasecki, s. 340.

30 Por. tamże 1453 (40, 102), SCh 437, 422: „Misqù œpi ·htù: tÕ d� ·…gion a† ken ¡lèV”, 
tłum. Piasecki, s. 340.
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ma zginąć okrutną śmiercią31. Jest to Jego przeznaczenie. Zdrada jednego 
z uczniów przyspiesza jedynie to zdarzenie32, powodując dodatkowy ból w ser-
cu Jezusa (w. 105). Przyrównuje go do wyrzutka, niewiernego i tułacza, do 
człowieka, który oby się nie narodził33, a skoro żyje, niechby umarł w samotno-
ści i bez rodziny (w. 107-108). Zdrada Mistrza stała się przedmiotem jego hań-
by, powodem do nienawiści i odrzucenia przez wszystkich (w. 109). W ocenie 
Jezusa zdrajca jest najpodlejszym z ludzi, z którym nikt nie może się równać 
ani pod względem fizycznej szpetoty, ani pod względem ducha i umysłu (w. 
110-111). Fakt, że centonista pomija w swojej narracji niektóre ewangeliczne 
elementy, jak: imię zdrajcy, czy gest jednoczesnego zanurzenia ręki Jezusa i Ju-
dasza w misie (por. Mt 26, 23; Mk 14, 20) oraz wyjście zdrajcy z wieczerzy, 
interpretowane przez Apostołów, jako polecenie zakupu przez niego żywności, 
bądź złożenia ofiary na biednych (por. J 13, 29), wytłumaczyć można niemoż-
nością znalezienia odpowiadających im wątków w poematach homeryckich.

3. Terminy dyskusyjne. Centony Homeryckie w swojej strukturze są 
dziełem ekstrakcyjnym, w całości skomponowane z wierszy poematu-źródła 
o odmiennej kontekstualności. Wskutek tego pojawiają się w tekście terminy 
własne, które trudno zdefiniować, bądź w takiej samej formie zaadaptować 
do nowego kontekstu. Do takich terminów w utworze należą homeryckie na-
zwy własne, jak: „Achajowie”34, pojęcie wskazujące w centonach na lud Boży. 
W analizowanym utworze, jak się wydaje, centonista rozumie przez „Acha-
jów” tych, którzy przygotowują ucztę „starszym”35. Chodziłoby więc o Apo-
stołów36, jako wybranych i przywódców nowego ludu, który spożywając Ciało 
i Krew Jezusa37 tworzy nową społeczność wierzących.

Kolejnym terminem, nasuwającym interpretacyjne problemy jest: „pieśń 
Aojda” (w. 91). Centonista zaczerpnął zwrot z mowy Alkinoosa do zgroma-
dzonych w jego pałacu gości, którzy mając zwyczaj gromadzić się u króla 
Feaków, słuchali pieśniarzy, spożywając czerwone wino38. Autor centonu 

31 Por. tamże 1454-1455 (40, 103-104), SCh 437, 422: „”Ay peritellomšnou œteoj kaˆ 
™p»luqon ïrai, mÒrismÒn ™sti qeù te kaˆ ¢nšri Œfi gamÁnai”, tłum. Piasecki, s. 340.

32 Por. tamże 1457 (40, 106), SCh 437, 422: „TÕn Ðmo‹on ¢n¾r ™qšlVsin ¢mšrsai”, tłum. 
Piasecki, s. 340.

33 Stwierdzenie, nawiązujące do relacji ewangelistów: Mt 26, 24 i Mk 14, 22.
34 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 1440 (40, 89), SCh 437, 420, tłum. Piasecki, s. 338. 

Termin „Achajowie” pojawia się w Centonach Homeryckich sześciokrotnie. Centonista zapożycza 
homeryckie określenie starożytnych Greków na określenie ludzi, do których posłany jest Syn Boży 
z misją ich odkupienia. Zob. Piasecki, Centony homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześ-
cijańską, s. 27.

35 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 1441 (40, 90), SCh 437, 420, tłum. Piasecki, s. 338.
36 Por. Drzyżdżyk, Chrystologia w perspektywie Mitu Trojańskiego, s. 129.
37 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 1441-1444 (40, 90-93), SCh 437, 420, tłum. Piasec-

ki, s. 338.
38 Por. Homerus, Odyssea XIII 9, ed. West, s. 272.
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wykorzystuje homerycki fragment, aby wyrazić powtarzalność uczty eucha-
rystycznej (w. 93), podczas której, ilekroć Apostołowie i ich następcy będą 
sprawować pamiątkę Jezusowej wieczerzy i spożywać Krew Jezusa, mają 
wsłuchiwać się w głos pieśniarza, powtarzając jego słowa. Termin ¢oidoà 
(„pieśniarza”), odnosiłby się zatem w pierwszej kolejności do Jezusa, wypo-
wiadającego słowa przemiany chleba w Jego Ciało i wina w Krew, a następnie 
do szafarzy Eucharystii, którzy mają powtarzać słowa Pana podczas euchary-
stycznej wieczerzy39.

Dyskusyjnym staje się związek, jaki zachodzi pomiędzy przelaną krwią 
Jezusa, jako istotnym elementem Eucharystii, a przelaną krwią homeryckich 
bogów Aresa i Afrodyty40. Centonista nie nawiązuje wprost do wspomnianych 
powyżej, jednak wykorzystuje ich historie w prezentacji Jezusa. W przypadku 
boga wojny, Aresa, centonista wykorzystuje pełną żalu skargę skierowaną do 
jego ojca Zeusa. Syn żali się ojcu na Diomedesa, który będąc śmiertelnym, 
zranił boga wojny41. Centonista wykorzystuje ten motyw w modlitwie Jezu-
sa w Ogrojcu, który żali się Ojcu na ludzi, popełniających niegodziwe czy-
ny42. Kolejne podobieństwo pomiędzy Aresem a Jezusem centonista zauważa 
w scenie pochwycenia w sieci syna Zeusa razem z Afrodytą. Zdradzany przez 
małżonkę Hefajstos sporządził niewidzialną pułapkę na Aresa i Afrodytę43. 
Unieruchomiony w sieci Ares wyśmiewany jest przez pozostałych bogów44, 
podobnie jak przybity do krzyża Jezus wyszydzany był przez żołnierzy obec-
nych podczas egzekucji45. Istotne, z punktu widzenia analizowanego utworu, 
jest podobieństwo przelanej krwi Aresa, zranionego przez Diomedesa46, do 
przelanej na krzyżu krwi Jezusa47. Autor centonu podkreśla, że spożywający 
Boską krew Jezusa uwolnieni będą od niepokoju w sercu, starości i śmierci, 
ponieważ ich przeznaczeniem będzie zawiązanie wspólnoty z Bogiem48.

39 Drzyżdżyk (Chrystologia w perspektywie Mitu Trojańskiego, s. 129) w postaci pieśniarza wi-
dzi Jezusa, którego słowa powtarzane są podczas sprawowania pamiątki uczty eucharystycznej. Rey 
(SCh 437, 409) natomiast odnosi ten termin do ewangelicznych tekstów, nawiązujących do ostatniej 
wieczerzy, które tworzą kanon słów konsekracji.

40 Szerzej na temat podobieństw Aresa i Afrodyty do Jezusa zob. Drzyżdżyk, Chrystologia 
w perspektywie Mitu Trojańskiego, s. 165-166 i 170-171.

41 Por. Homerus, Ilias V 832, ed. West, vol. 1, s. 175. Zob. Drzyżdżyk, Chrystologia w perspek-
tywie Mitu Trojańskiego, s. 165.

42 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 11520-1522 (42, 28-30), SCh 437, 436, tłum. Pia-
secki, s. 352-354.

43 Por. Homerus, Odyssea VIII 298, ed. West, s. 163.
44 Por. tamże VIII 266-366, ed. West, s. 161-166. Zob. Gilski, Koncepcja wzroku w poematach 

homeryckich, s. 170-172.
45 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 1659-1664 (44, 42-47), SCh 437, 458, tłum. Piasec-

ki, s. 374-376.
46 Por. Homerus, Ilias V 857, ed. West, vol. 1, s. 177.
47 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 1681 (44, 64), SCh 437, 460, tłum. Piasecki, s. 378.
48 Por. tamże 1701-1703 (44, 84-86), SCh 437, 462, tłum. Piasecki, s. 380.
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Podobnie, jak krew Aresa, tak przelana krew bogini Afrodyty49 staje się dla 
centonisty punktem odniesienia do krwi Jezusa. Ich krew jest boska, określa-
na, zarówno w poematach homeryckich, jak i przez centonistę „nieśmiertel-
ną krwią boga”50. Posługując się specyficzną terminologią, autor podkreśla 
wyjątkowość krwi bóstw olimpijskich, całkowicie różną od ludzkiej. Krew 
bogów określana jest jako „sok czysty”, będący wynikiem zupełnie innego 
pokarmu, jakim żywią się bogowie51. Centonista, przyrównując krew bogów 
do krwi Chrystusa, daje do zrozumienia, iż Jego krew wylana na krzyżu jest 
Krwią Boga, nie człowieka. Autor utworu podkreśla ten fakt podczas ostatniej 
wieczerzy, kiedy Jezus dodaje do wina odrobinę „czerwonego nektaru”52 po-
karm bogów.

***

Autor Centonów Homeryckich w 50 utworach, posługując się językiem, 
stylem i formą Homera, opisał w chronologicznym porządku ewangeliczne 
dzieje Jezusa Chrystusa. Spośród wszystkich centonów jeden wprost nawią-
zuje do ostatniej wieczerzy Jezusa ze swoimi uczniami. Autor, zapożyczając 
homeryckie wiersze i adaptując je do nowego, biblijnego kontekstu, tworzy 
nową narrację, poszerzoną o nieznane Ewangeliom elementy, dzięki którym 
ubogaca i dynamizuje ewangeliczny opis.

Ze 111 źródłowych wierszy ponad połowa (63) nie zawiera żadnych mo-
dyfikacji treściowych i gramatycznych, co świadczy o doskonałej znajomo-
ści poematów homeryckich przez autora centonów i odpowiednim doborze 
kontekstualnym wersetów w konstrukcji nowego dzieła. Dodanie nowych ele-
mentów nie wynika, jak się wydaje, z zamierzonego poszerzenia treści utworu 
przez centonistę, lecz z braku znalezienia odpowiednich wersetów, które wier-
nie oddałyby ewangeliczny opis ostatniej wieczerzy. Niemniej zabieg ten nie 
uszczupla centonowej relacji, lecz ją ubogaca.

Autorowi, czerpiącemu obficie z opisów homeryckich biesiad, a także 
z wojennych potyczek bogów olimpijskich, udaje się znaleźć takie elemen-
ty, które pozwalają zobrazować, zarówno utworzenie wspólnoty stołu Jezusa 
z Apostołami, jak i przemowy do nich skierowane oraz kluczowe dla uczty 
eucharystycznej składniki, jak: chleb i wino, które stają się przedmiotem prze-
miany w Ciało i Krew Jezusa.

49 Por. Homerus, Ilias V 339, ed. West, vol. 1, 153. Zob. Drzyżdżyk, Chrystologia w perspek-
tywie Mitu Trojańskiego, s. 170.

50 Por. Homerus, Ilias V 339, ed. West, vol. 1, s. 153: „·še d' ¥mbroton aŒma qeo‹o”; Eudocia 
Augusta, Homerocentones 1689 (44, 72), SCh 437, 460, tłum. Piasecki, s. 378. Zob. Drzyżdżyk, 
Chrystologia w perspektywie Mitu Trojańskiego, s. 170.

51 Por. Homerus, Ilias V 339-342 ed. West, vol. 1, s. 153.
52 Por. Eudocia Augusta, Homerocentones 1431 (40, 81), SCh 437, 420, tłum. Piasecki, s. 338; 

Homerus, Odyssea V 93, ed. West, s. 102.
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Na uwagę zasługuje podkreślenie związku, jaki zachodzi pomiędzy krwią 
Jezusa a krwią Aresa i Afrodyty. W obu przypadkach krew została przelana 
z winy człowieka, a dzięki swojemu pochodzeniu jest krwią boską. Wyjątko-
wą i odmienną od ewangelicznego opisu jest Jezusowa charakterystyka pos-
taci Judasza. Jezus, nadając mu negatywne cechy, podkreśla wielkość winy, 
jakiej się dopuścił, zdradzając Syna Bożego.

Pewne trudności w zrozumieniu tekstu centonów dostarczają Homerowe 
terminy własne, jak: „pieśń Aojda”, czy „Achajowie”, jednak ich kontekstu-
alna analiza nie nastręcza większych problemów w zrozumieniu utworu. Ana-
liza utworu pokazuje, że przy niewielkich modyfikacjach, możliwe jest wyra-
żenie ewangelicznych idei zbawczych za pomocą treści zawartych w poema-
tach Homera.

THE EUCHARIST IN HOMER?

(Summary)

The article attempts to answer the question: is it possible to represent the Last 
Supper of Jesus and His Apostles by means of verses selected from Homer’s Iliad 
and the Odyssey. The Homeric Cento no. 40, which emphasizes the community of 
Christ’s table with His disciples, has been a subject of my analysis. The specific 
selection of Homeric verses, with some minor modifications, allowed the centonist 
to construct a new text with a completely different context and content, reflecting 
both the reality of the Upper Room and the establishment of the Eucharist by Jesus.

Key words: Homeric Centos, Homer, the Iliad, the Odyssey, the Eucharist, 
the Last Supper.

Słowa kluczowe: Centony Homeryckie, Homer, Iliada, Odyseja, Eucharystia, 
Ostatnia Wieczerza.
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