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1. DELFY – SANKTUARIUM APOLLONA 

 

Delfy położone są w Fokidzie na południowym stoku Parnasu, tworzącym tam dwa wysokie szczyty, 

pomiędzy którymi znajdowało się źródło Kastalii. Teren miasta znajduje się na wysokości ok. 600 metrów 

n.p.m. nad równiną Amfissy i jest wyjątkowo trudno dostępny. 

 Amfiktionia Delficka (Delficko-Pylajska) 

Początki tej Amfiktionii są przekazywane przez dwie tradycje. Jedna z nich łączy jej powstanie z 

mitycznym Amfiktionem, synem Deukaliona i Pyrry, który, przybywszy z Aten, miał założyd tę instytucję a 

jego imię stało się regularnym terminem na związek poleis mający na celu ochronę i opiekę nad 

wybranym miejscem kultu religijnego. Według tej tradycji, (której źródłem jest Herodot), Amfiktion miał 

ustanowid w Termopilach Radę 

Hellenów, pierwotnym zaś centrum 

amfiktionii była miejscowośd Anthela – 

tam znajdowała się świątynia Demeter 

Amfiktyoskiej i świątynia samego 

Amfiktiona. Drugi przekaz (Andriotion i 

Pauzaniasz) umiejscawiają pierwotne 

centrum w Delfach a nazwa 

„amfiktionia” ma pochodzid od 

przybywających tam początkowo na 

narady sąsiadów, okolicznych 

mieszkaoców (a)mfikti/onev). Jest to 

przekaz mocno prodelficki i obecnie 

uważany za mniej prawdopodobny niż pierwsza tradycja, z centrum w Antheli (świadczy o tym 

zachowana nomenklatura instytucji w obrębie tej amfiktionii). Delfy dołączyły do niej około roku 625 

p.n.e., powoli stając się jednym z najbardziej wpływowych miejsc w świecie greckim a nawet 

pozagreckim. Przez większośd czasu do Amfiktionii Delficko-Pylajskiej należało dwudziestu czterech 

przedstawicieli „dwunastu ludów greckich” (ich ilośd zmieniona została potem przez Oktawiana 

Augusta). Do głównych zadao tej amfiktionii należało konstruowanie i upowszechnianie rozmaitych 

przepisów religijnych, etycznych i ustrojowych oraz wpływ na regulowanie stosunków 

międzypaostwowych. 

 Płaszczyzna mitologiczna 

Przejęcie przez Apollona wyroczni dawniejszego, chtonicznego bóstwa związane jest z mitem zawartym 

w homeryckim hymnie Do Apollina (w części Do Apollina Pytyjskiego). W nim przedstawiono, jak bóg, po 

założeniu innych świątyo i wyroczni, przybył na Parnas, gdzie również miał zamiar postawid swój święty 

przybytek. Jednak aby to zrobid musiał stoczyd walkę z potworem – dzieckiem Gai-Ziemi - smoczycą, 

nazywaną Pytonem. Po jej zabiciu Apollo musiał jednak udad się do doliny Tempe, by dokonad 
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rytualnego oczyszczenia (ten motyw jest bardzo silnie związany z Apollonem, zarówno przez znaczenie 

źródła Kastalii na terenie sanktuarium, jak i związek tego boga z mocą uzdrowicielską). Zabicie potwora 

miało byd również asumptem dla ustanowienia przez boga w Delfach igrzysk, które stały się w pewnym 

momencie drugimi, po olimpijskich, igrzyskami w Grecji. Mimo tak dużego zasięgu i ustanowienia 

konkurencji atletycznych, zachowały swój specyficzny, muzyczny charakter i głównym konkursem był 

agon śpiewaków wykonujących hymny do Apollona. 

 Sanktuarium – początki i rozwój 

Delfickie sanktuarium miało najprawdopodobniej jakieś znaczenie kultowe już w czasach mykeoskich.  

Około VIII wieku p.n.e. nastąpiło przejęcie przez Apollona wyroczni jakiegoś bóstwa żeoskiego (Gai lub 

Themis). Wcześniejsze przedmioty kultowe to jedynie idole żeoskie, znajdywane na miejscu późniejszej 

świątyni Ateny Pronaja. Początkowo zasięg wyroczni był niewielki i ograniczał się do najbliższego 

sąsiedztwa, zmieniło się to dopiero podczas procesu kolonizacyjnego (zwłaszcza na zachód), gdyż 

wyruszający potrzebowali poparcia bóstwa dla swojego przedsięwzięcia. Pierwsi klienci wyroczni należeli 

do pobliskich paostw, leżących nad Zatoką Koryncką. Po rozpoznaniu korzyści płynących z ruchu 

kolonizacyjnego, zaczęto w Delfach gromadzid 

informacje o charakterze geograficzno-

klimatycznym, co przyczyniło się do wzrostu i 

umocnienia autorytetu sanktuarium oraz 

obejmowania swoim zasięgiem coraz dalsze 

paostwa (Rodos, Lemnos) aż po kraje barbarzyoskie 

(za Herodotem: frygijski król Midas, ok. 700 roku 

p.n.e. miał jako pierwszy nie-Grek posład do Delf 

dary) – Lidię, Egipt, czy później – Rzym. Z czasem 

przestaje to byd zwykła wyrocznia: Solon pyta ją o 

reformy paostwowe, także dzięki niej zostaje 

ustanowiona zasada dwóch domów królewskich w Sparcie. O dobre stosunki z Delfami zaczynają 

zabiegad władcy archaicznego świata greckiego, poszczególne poleis wznoszą nawet w sanktuarium 

specjalne pomieszczenia na swoje dary (tzw. skarbce, np. Ateoczyków, Sykiooczyków czy Syfnijczyków). 

Ogromny wpływ tego sanktuarium utrzymywał się przez całą epokę archaiczną aż do V wieku p.n.e. 

Amfiktionia istniała w dośd silnej formie jeszcze za czasów Oktawiana Augusta, jej współczesną 

działalnośd poświadcza również Pauzaniasz (2. poł. II w. n.e.). 

 Wyrocznia 

Początkowo bóg miał udzielad odpowiedzi tylko raz do roku, podczas wiosennego święta, sławiącego 

jego przybycie, jednak poprzez wzrastającą sławę sanktuarium, aktywnośd wyroczni rozciągnęła się na 

cały rok. Kapłanką w Delfach była Pytia – jej nazwa wywodzi się od potwornego Pytona, którego oddech 

lub według innych – woo jego zgniłego ciała – miał dawad natchnienie kapłance. By udzielid wyroczni, 

obmywała się najpierw w wodach Kastylii (tego rytuału musieli dokonad także kapłani sanktuarium oraz 

przybywający doo klienci), następnie, po złożeniu ofiary z kozy, wkraczała do świątyni, by tam, w 
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dalekim, obniżonym adytonie zasiadała na słynnym trójnogu i przekazywała słowa boga po wpadnięciu 

w trans wieszczy. Jej wypowiedzi kapłani sanktuarium przekuwszy w heksametr przekazywali klientom 

wyroczni. Trudno znaleźd odpowiedź, co powodowało ów pytyjski szał wieszczy, na pewno nie były to 

(jak twierdził Strabon) opary wydobywające się ze szczeliny w ziemi, gdzie siedziała kapłanka. 

Najprawdopodobniej był to rodzaj transu, w który Pytia wprowadzała się sama, wspomagana jedynie 

kadzidłami palonymi w świątyni czy laurem, który żuła przed udzieleniem wyroczni (taki rodzaj kapłanek 

znany jest doskonale religiom na wschód od Grecji).  

 Opis architektoniczny – sanktuarium i świątynia 

Okręg Apollona miał kształt trapezu (180 × 130 m), był otoczony murem z VI w. p.n.e.; pierwotnie 

sanktuarium obejmowało mniejszy teren, potem go rozszerzało. Był on przecięty sześcioma terasami. 

Wejście znajdowało się w rogu południowo-wschodnim temenosu i nie miało bramy. Po przekroczeniu 

wejścia, pielgrzymi podążali świętą drogą, która łączyła terasy i prowadziła do świątyni boga oraz 

stojącego obok ołtarza. Świątynia Apollona znajdowała się na wysokiej terasie w środkowej części te 

menosu i górowała nad całym okręgiem. Przed świątynią wzniesiono ołtarz ufundowany przez Jonów z 

Chios. Dalej droga prowadzi w górę, do niewielkiego teatru – miejsca igrzysk pytyjskich. 

 

Świątynia – mimo że wykopaliska odsłoniły resztki budowli dopiero z przełomu VII i VI wieku p.n.e., 

pierwszą budowlę zbudowano najprawdopodobniej w koocu IX wieku. Według Pauzaniasza najstarsza 

świątynia Apollona w Delfach miała byd zrobiona z wawrzynu (z gałęzi z doliny Tempe), druga (wysłana 

przez Hyperborejczyków) wykonana przez pszczoły z wosku i piór, trzecią miał zbudowad Hefajstos z 

brązu, natomiast czwartą – z kamienia – ulubieocy bogów, Trofonios i Agamedes. Ta kamienna świątynia 
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spaliła się w 548 r. p.n.e. a na jej odbudowanie złożyli się Grecy z wielu miast, lecz również władcy 

barbarzyoscy. Budowę nowej skooczono w 505 p.n.e. – był to dorycki peripteros (5 × 15 kolumn), 

wzniesiony z porosu i marmuru paryjskiego. I ten przybytek spłonął w 373 p.n.e., z ponownie 

odbudowanej świątyni obecnie zachowały się jedynie fundamenty z sześcioma zrekonstruowanymi 

kolumnami. Godny odnotowania elementami świątyni są: obniżony adyton z tyłu budowli, gdzie wróżyła 

Pytia oraz znajdujący się tam omfalos – kawał białego marmuru, uznawany za centrum zarówno Grecji, 

jak i całego świata. 

                               

DELFY – Sanktuarium Ateny Pronaia 

W świętym okręgu Ateny tolos wyróżnia 

się swoim okrągłym kształtem spośród 

pozostałych budynków. Uważa się, iż 

został wzniesiony w IV w. przed Chr., w 

380-370 r. Witruwiusz w dziele De 

architectura (VII 12) podaje, że 

budowniczym świątyni był Teodoros z 

Fokai. Wznosząc ją wykorzystał elementy 

wszystkich stylów architektonicznych, nie 

zaburzając jednak równowagi i łącząc 

harmonijnie w jedną całośd idee każdego 

z nich. Tolos ma 13, 5 m średnicy i stoi na 

trzystopniowej krepidomie. Centralne pomieszczenie było otoczone podwójną kolumnadą. Zewnętrzny 

perystyl został zbudowany w stylu doryckim, co można dziś rozpoznad po trzech kolumnach, 

odrestaurowanych w 1988 r. Liczył 20 kolumn. Wewnętrzną kolumnadę tworzyło 12 półkolumn w stylu 

korynckim, których wewnętrzna częśd przylegała do powierzchni muru. Budowlę przykrywał dach, jak się 

uważa, stożkowy lub oktagonalny, który wieoczyły akroteriony. Połączenie trzech stylów 

architektonicznych uzupełniała kolorystyka materiału. Do wykonania budowli użyto marmuru 

pentelickiego i paryjskiego (zwłaszcza do metop) oraz czarnego wapienia z Eleuzis (do wykooczenia 

detali).   

Zewnętrzne 20 kolumn podtrzymywało fryz tryglifowo-metopowy. Tematem rzeźby były sceny 

mitologiczne, Amazonomachia i Centauromachia, motywy ulubione w sztuce hellenistycznej (fragmenty 

znajdują się w Muzeum Archeologicznym). Oddane z realizmem i plastycznością, świadczą o zręczności 

wykonawcy, któremu udało się odtworzyd postaci w jednym momencie ruchu, dzięki uchwyceniu 

napięcia ciała i odpowiedniemu ułożeniu szat. Panuje opinia, iż wykonanie dekoracji jest bliskie do 

rzeźbom ze świątyni Asklepiosa w Epidauros. W odróżnieniu od doryckiej kolumnady, wewnętrzna 

koryncka podtrzymywała metopy ukazujące prawdopodobnie zgromadzenie bogów oraz jakąś scenę 

bitewną. Stąd też większośd tych scen charakteryzuje statycznośd postaci. Cztery metopy ukazują 

uprowadzenie kobiety przez centaura. Przypuszcza się także, że na niektórych metopach przedstawione 



6 

 

były prace Heraklesa i Tezeusza. Wokół dachu biegł rzeźbiony okap, ozdobiony akantem oraz rynnami 

odpływowymi w postaci lwich głów. Na akroterionach widniały posągi Nike z rozwianymi szatami, 

przypominające rzeźby sanktuarium Asklepiosa w Epidauros. Wszystkie rzeźby cechuje niezwykła 

zręcznośd i kunszt wykonawcy, który starannie zadbał o wszelkie szczegóły, a niepowtarzalnośd w 

przedstawieniu ruchu i napięcia ciała wprowadza nowy prąd artystyczny w ikonografii IV w. przed Chr.  

Tolos już od starożytności pozostaje najbardziej zagadkowym zabytkiem Delf. Nie wiadomo dokładnie, 

jaka była funkcja tego budynku, a wysunięte teorie podają sprzeczne hipotezy. Niektórzy badacze 

uważają, iż tolos był związany z kultem bóstw chtonicznych, lub służył jako heroon, świątynia lub 

zbrojownia. Warto wspomnied, że Pauzaniasz w swoim opisie zabytków delfickich (Periegesis tes 

Hellados, ks. X) z niewyjaśnionych przyczyn nie wspomina o nim, co wydaje się dziwne, biorąc pod 

uwagę jego dokładnośd w referowaniu wszystkiego, co widział lub słyszał. Uważa się także, że tolos 

razem ze świątynią stojącą obok zostały zbudowane jako ekspiacja za pewien spór, który skooczył się 

rozlewem krwi. 

 

2. ATENY 

 

Εἲς Ἀθήναν 

Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην ἐρυςίπτολιν ἄρχομ᾽ ἀείδειν, 

δεινήν, ᾗ ςὺν Ἄρηι μέλει πολεμήια ἔργα 

περθόμεναί τε πόληεσ ἀϋτή τε πτόλεμοί τε, 

καί τ᾽ ἐρρύςατο λαὸν ἰόντα τε νιςςόμενόν τε. 

χαῖρε, θεά, δὸσ δ᾽ ἄμμι τύχην εὐδαιμονίην τε. 

 

Hymn do Ateny 

Miasta strażniczkę, Pallas Atenę, zaczynam opiewad, 

Władną, która wojenne zmagania lubi jak Ares, 

Okrzyk bitewny i bój, i miasta z ziemią zrównane, 

Chroniąc oddziały idące do walki i z niej wracające. 

Bądź pozdrowiona, bogini, a daj nam pomyślnośd i szczęście. 

 

Hymny homeryckie, tł. Włodzimierz Appel 
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KULT ATENY 

 

 Atena, bogini, której poświęcone zostało miasto będące do dzisiaj sercem Attyki, pełniła 

szczególnie ważną rolę w świecie religijnym starożytnych Greków. Wyróżniana nie tylko przez autora 

epickiej Iliady i Hezjoda czy człowieka z kręgu kultury mykeoskiej, przez którego była określana jako a-ta-

na po-ti-ni-ja, lecz prawdopodobnie była czczona jeszcze wcześniej przez niegreckie ludy świata 

Wschodu. 

 Zgodnie z grecką tradycją narodzid się miała z głowy Dzeusa, władcy bogów. Jej matką była 

Metis, znana w boskim świecie z przebiegłości, gdyż to właśnie ona miała uknud spisek przeciwko 

Kronosowi, aby ten zwrócił połknięte przez siebie, własne dzieci. Jak przekazał Pindar w siódmej Odzie 

olimpijskiej, Atena przy narodzinach miała wydad okrzyk tak potężny, że aż wstrząsnął on Uranosem i 

Gają. Tę walecznośd i poświęcenie wojnie oddają znakomicie 

określające ją przydomki – Promachos (Przodownica-Boju), Areia 

(towarzyszka Aresa), Sthenias (Mocna), Parthenos (Dziewica). 

Przetrwały również nazwy związane z opieką nad ateoską polis, miała 

byd ona kobietą Polias (Miejską), Poliuchos (Władnącą-Miastem), 

Bulaia (Udzielającą-Dobrych-Rad), a nawet Kurothrophos 

(Wychowawczynią-Młodzieży) czy Eragne (Pracownicą).  

 Efektem wdzięczności Hellenów za opiekę nad ateoską 

twierdzą – Akropolem oraz związaną ze wzgórzem społecznością, było 

ustanowienie świąt ku czci bogini. Panatenaje, największe i najstarsze 

uroczystości ku czci Ateny, obchodzone były każdego roku na 

przełomie lipca i sierpnia. Miały powstad, zgodnie z przekazem 

Apollodorosa, z inicjatywy mitycznego Erichtoniosa. Postad ta 

związana jest z kłótnią Ateny i Hefajstosa. Mimo, iż władca ognia został 

odrzucony przez boginię, chciał się z nią kochad, ta wzbraniała się jednak. Wtedy też nasienie boga 

wytrysło na nogę Parthenos. Miała ona otrzed je kłębkiem wełny, który upadając zapłodnił Gaję. Opiekę 

nad urodzonym chłopcem przejęła Atena, mimo, iż nie był to jej syn. Sam Erichtonios miał przejąd 

władzę nad Attyką oraz zbudowad pałac na Akropolu, gdzie wychowała go bogini. 

 Władcy Aten z VI i V w. p.n.e., Solon, Pizystrat i Pizystratydzi oraz Perykles, dbali o rozwój świąt i 

związanych z nimi igrzysk, aby ich sława mogła roztaczad się nad całym ówczesnym światem greckim i w 

efekcie stad się uroczystościami panhelleoskimi. Panatenaje Mniejsze odbywały się w 28 i 29 dniu 

miesiąca Hekatombajonu (od tego miesiąca zaczynał się w kalendarzu ateoskim nowy rok), natomiast 

Wielkie Panatenaje święcone były co cztery lata między 24 i 28 dniem tego miesiąca, w trzecim roku 

każdej olimpiady.   
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 Święta związane były ściśle z agonami. Za czasów Peryklesa uświetniane były przez: konkurs 

muzyczny (obejmujący recytację poezji), zawody gimnastyczne, zawody hippiczne, wybory 

przewodników procesji, bieg z pochodniami (lampedromia), taniec w zbroi (pyrriche) oraz wyścigi łodzi. 

Nagrodę za zwycięstwo stanowiła amfora oliwy wyciśniętej ze świętych drzew oliwnych, podarowanych 

Ateoczykom przez Promachos. W ostatnim dniu świąt, w czasie Wielkich Panatenajów odbywała się 

procesja (jej obraz możemy podziwiad na fryzie Partenonu), która była zarazem najważniejszą częścią 

uroczystości, gdyż jej zakooczenie stanowiło złożenie nowego peplosu (wzorzystej szaty zawierającej 

najczęściej sceny z Gigantomachii), tkanego specjalnie na tę okazję, w świątyni Ateny, gdzie miał zdobid 

drewniany posąg bogini. Był on rozwinięty na maszcie okrętu zaopatrzonego w koła, prowadzonego do 

Partenonu. Sama droga do przybytku bogini wiodła od bramy miejskiej zwanej Dipilonem do 

Erechtejonu na ateoskiej akropolis, gdzie znajdowało się sanktuarium Ateny Polias. Cała miejscowa 

ludnośd była zaangażowana w to wydarzenie: kobiety i mężczyźni, starcy i dzieci, dostojnicy paostwowi 

wraz z oddziałami wojska. Starsi nieśli symboliczne gałązki oliwne, natomiast młodsi prowadzili zwierzęta 

ofiarne – woły. Na koniec składano z nich hekatombę, po której odbywała się ogólna uczta. Dziewczęta 

były odpowiedzialne za niesienie na głowach koszy z naczyniami i przedmiotami kultowymi. Najmłodsze 

z nich, arrefory, trzymały największy skarb - nowy, piękny peplos.  

 

PARTENON 

 

 Partenon był najbogatszą świątynią swoich czasów. Pomimo faktu, iż zaprojektowany w stylu 

doryckim, z powodzeniem zaadoptował rozwiązania będące cechami charakterystycznymi porządków: 

doryckiego i jooskiego (tj. 4 jooskie kolumny w pomieszczeniu zachodnim oraz tzw. fryz panatenajski 

znajdujący się na ścianach celli). Jego projekt jest sztandarową egzemplifikacją matematycznej 

dokładności i wirtuozerii architektów. Przez historyków architektury jest często określany jako szczyt 

możliwości myśli ludzkiej.  

 Budynek Partenonu, (Świątynia Ateny Parthenos), który zachował się do naszych czasów, 

powstał na miejscu wcześniejszej świątyni, również poświęconej Atenie, zniszczonej przez Persów w 

roku 480 p.n.e.. Projekt, który możemy zrekonstruowad na podstawie rachunków i dokumentów był 

realizowany w latach 447 – 433 p.n.e.. Obecnie przyjmuje się, że „stary” Partenon, stał się prototypem 

dla architektów pracujących nad odbudową. Budowniczy użyli zachowanego fundamentu, przyjmuje się 

też, że projekt nie mógł przedstawiad „zupełnie nowej koncepcji”, raczej zakłada się, że niektóre 

elementy musiały odwoływad się do archaicznego pierwowzoru. 

 Antyczna historia sztuki przekazuje nam, że nad planami odbudowy pracowało dwóch artystów: 

Iktinos (ponadto twórca unikatowej świątyni Apollina Epikuriosa w Bassaj, jednej z najpiękniejszej na 

Peloponezie. Ponadto inicjator kolejnej przebudowy Telesterionu (ok. 440) - sala misteriów) i Kallikrates 

(zatrudniony również przy budowie tzw. Długiego Muru, łączącego Ateny z Pireusem. Jego dziełem jest 

świątynia Nike Apteros (jooski amfiprostylos z fryzem o bitwie pod Platejami) na ateoskiej Akropolis); 

http://portalwiedzy.onet.pl/3650,,,,pireus,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/33139,,,,amfiprostylos,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/63828,,,,fryz,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/63605,,,,plateje,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/59062,,,,akropol_atenski,haslo.html
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uważani za największych architektów czasów Peryklesa. Rzeźby zdobiące wnętrze, wykonane w technice 

chryzelefantyny (starożytna technika rzeźbiarska, polegająca na pokrywaniu drewnianych konstrukcji 

płytkami z kości słoniowej (twarz i nagie partie ciała) i złota (włosy, szaty i ozdoby), wykonane były przez 

Fidiasza (jego posąg Zeusa Olimpijskiego wykonany dla świątyni w Olimpii, stanowi jeden z Siedmiu 

Cudów Świata) częściowo wykonał również fryzy i metopy zdobiące zewnętrzną częśd Partenonu.  

Szczegóły architektoniczno-techniczne: 

 Zbudowany jest z białego marmuru pentelickiego, którego charakterystyczną cechą jest to, że 

zawiera w sobie drobiny żelaza, które nadają mu delikatny żółtawy odcieo, szczególnie widoczny 

w promieniach zachodzącego słooca. 

 Świątynia zbudowana na planie peripterosu, stoi na stylobacie o wymiarach 69,51 x 30,86 m. 

Otacza ją kolumnada złożona z 46 kolumn (po 17 na dłuższych bokach i po 8 na krótszych) o 20 

kanelurach (płytkie, wklęsłe 

pionowe wyżłobienia, zdobiące 

na całej długości trzon kolumny 

lub pilastra). Pronaos 

(przedsionek świątyni antycznej) 

i opistodomos (pomieszczenie 

w świątyni greckiej pełniące 

czasem funkcję skarbca. 

Znajdowało się na tyłach 

świątyni, z przodu otwarte z 

kolumnadą, po bokach 

zamknięte dwiema ścianami 

zakooczonymi pilastrami. 

Tworzyło jedną całośd z 

świątynią. Starożytni tylko tę 

salę nazywali Partenonem.) poprzedza 6 kolumn. Za pronaosem (przedsionkiem) znajduje się naos 

(najważniejsze pomieszczenie w starożytnej świątyni, w którym stał posąg bóstwa.), w którym na 

podium umieszczony był wysoki na 11 m posąg Ateny Partenos, (wykonany przez Fidiasza w technice 

chryzelefantynowej).  

 Ściany świątyni ozdobiono ciągłym fryzem jooskim (tzw. fryz Panatenajski). Długośd fryzu 

umieszczonego na ścianach zewnętrznych wynosi 160 m., a na ścianach wewnętrznych 60 m.    

 W przyczółku zachodnim ukazany jest spór Ateny z Posejdonem o władanie nad Attyką. 

W przyczółku wschodnim widad narodziny Ateny, temat w rzeźbie do tej pory nieukazywany. Jest on 

niestety bardzo uszkodzony i zachowały się tylko fragmenty kilku postaci. Posągi bogów były 

rozmieszczone w półkolu, u szczytu którego znajdował się siedzący na skale Zeus (kompozycja 

rekonstruowana). Z jego głowy wyskakiwała uzbrojona Atena. W pobliżu Dionizosa była umieszczona 

Demeter z Korą. Bliżej centralnej grupy znajdowała się Iris. Odpowiednikiem tej grupy były po drugiej 

http://209.85.129.132/wiki/Marmur
http://209.85.129.132/wiki/�wi�tynia_grecka
http://209.85.129.132/wiki/Peripteros
http://209.85.129.132/wiki/Stylobat
http://209.85.129.132/wiki/Perystaza
http://209.85.129.132/wiki/Kolumna_(architektura)
http://209.85.135.132/wiki/Trzon
http://209.85.135.132/wiki/Kolumna_(architektura)
http://209.85.135.132/wiki/Pilaster
http://pl.wikipedia.org/wiki/�wi�tynia_grecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/�wi�tynia
http://pl.wikipedia.org/wiki/�wi�tynia_grecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perystaza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pilaster
http://209.85.129.132/wiki/Naos
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro�ytno��
http://pl.wikipedia.org/wiki/�wi�tynia
http://209.85.129.132/wiki/Atena_Partenos
http://209.85.129.132/wiki/Chryzelefantyna
http://209.85.129.132/wiki/Fryz
http://209.85.129.132/wiki/Porz�dek_jo�ski
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stronie trzy boginie, które poprzedzał prawdopodobnie Hermes (niezachowany). Interpretacja tych 

trzech postaci budzi wiele wątpliwości. Na ogół uważa się, że były to Leto, Dione i Afrodyta. Grupę 

środkową zachodniego przyczółka stanowiły oba skłócone bóstwa, za którymi stały zaprzęgi, zaś 

rozdzielało je drzewo oliwne. W kątach tympanonu znajdowały się postacie na wpół leżące, które były 

interpretowane jako personifikacje elementów przyrody lub też jako attyccy herosi. Między grupą 

środkową a postaciami na brzegach kompozycji umieszczono co najmniej 5 posągów przedstawiających 

członków ateoskiego rodu Kekropidów (stali po stronie Ateny), zaś za zaprzęgiem Posejdona - dzieci 

i kobiety z eleuzyoskiego rodu Erechteidów i Pandionidów oraz Boreadzi. W obu przyczółkach 

partenooskich nie było na osi środkowej żadnego posągu. Było to niemal rewolucyjne przeciwstawienie 

się zasadom architektury doryckiej. Ponadto rzeźby opracowane są już ze wszystkich stron, tak jak wolno 

stojące posągi. W zachodnim przyczółku były one ustawione w głębi, w jednakowej odległości 

od krawędzi, natomiast we wschodnim ustawiono je półkoliście, na różnych planach.)  

 W dekoracji przyczółków po raz pierwszy w sztuce greckiej zastosowano tzw. styl mokrych szat 

(kierunek polegający na przedstawianiu kształtów ciała ludzkiego poprzez przylegające do niego szaty), w 

przedstawieniu Mojr obserwujących scenę narodzin. 

 Metopy (prostokątna, kamienna płyta między tryglifami we fryzie porządku doryckiego) 

umieszczone na belkowaniu zostały ozdobione scenami przedstawiającymi walkę bogów i herosów. 

Postacie walczących umieszczone są parami. Ściana południowa (najlepiej zachowana) to ilustracja walk 

Lapitów z centaurami, ściana zachodnia przedstawia walkę Greków z Amazonkami, ściana wschodnia 

ukazuje zmagania bogów z Gigantami, na ścianie północnej pokazano sceny ze zdobycia Troi. Fryz został 

umieszczony na wysokości 11,0 m powyżej stylobatu. Opasuje ściany świątyni z zewnątrz i po stronie 

wewnętrznej. W ukazanej procesji bierze udział ponad 400 postaci ludzkich i 200 zwierzęcych - 

mieszkaocy Aten. Są tam wizerunki młodzieoców niosących wodę, starców z gałązkami oliwnymi, 

pochód 140 jeźdźców, zwierzęta prowadzone na ofiarę (hekatombę). Na ścianie wschodniej procesja 

dziewcząt kroczy w kierunku kapłanki, która odbiera z rąk dziecka peplos (punkt kulminacyjny procesji), 

nową szatę dla Ateny. Podczas budowania Partenonu wprowadzono szereg krzywizn, które miały na celu 

niwelację złudzeo optycznych oraz dostosowanie fryzu doryckiego do wymogów zasady tryglifów. 

Środkowe części stylobatu zostały podniesione w stosunku do płaszczyzny poziomej o 6,8 (na krótszym 

boku) i 17,7 cm (na boku dłuższym). Aby uniknąd złudzenia wychylenia kolumn skrajnych na zewnątrz 

pochylono je do środka o 7 cm (dzięki temu zmniejszono także międzysłupie (inaczej interkolumnium) co 

pozwoliło na zachowanie zasady tryglifów). Na zmniejszenie interkolumnium wpłynęło także 

powiększenie średnicy skrajnych kolumn. Dla zachowania wrażenia pionu kolumn wprowadzono entasis 

(wybrzuszenie) na wysokości 2/5 trzonu. Zastosowane krzywizny dają złudzenie idealnego pionu 

i poziomu wszystkich elementów świątyni. 

 Proces systematycznego niszczenia Partenonu rozpoczął się w V w n.e., kiedy usunięto z niego 

niektóre rzeźby, w tym olbrzymi posąg Ateny dłuta Fidiasza, i zamieniono na kościół chrześcijaoski. Po 

zajęciu Aten przez Turków (1458) został zamieniony na meczet. W czasie oblężenia Aten przez Wenecjan 

(1687) eksplozja wewnątrz budynku (przerobionego przez Turków na magazyn prochu) spowodowała 

ogromne zniszczenia. Na początku XIX wieku większośd pozostałych tam jeszcze wówczas rzeźb została 

http://209.85.129.132/wiki/Sztuka_grecka_w_okresie_klasycznym
http://209.85.129.132/wiki/Mojry
http://209.85.129.132/wiki/Metopa
http://209.85.129.132/wiki/Architraw
http://209.85.129.132/wiki/Lapitowie
http://209.85.129.132/wiki/Centaur
http://209.85.129.132/wiki/Amazonki
http://209.85.129.132/wiki/Gigant
http://209.85.129.132/wiki/Troja
http://209.85.129.132/wiki/Hekatomba
http://209.85.129.132/wiki/Peplos
http://209.85.129.132/wiki/Mi�dzys�upie
http://209.85.129.132/wiki/Entasis
http://209.85.129.132/wiki/1458
http://209.85.129.132/wiki/Meczet
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za zgodą władz tureckich wywieziona do Anglii jako tzw. "marmury Elgina" i sprzedana rządowi 

brytyjskiemu, który umieścił je w British Museum. Niektóre rzeźby trafiły do Luwru i do Kopenhagi. 

 

ERECHTEJON 

 

Ostatnią na Akropolu budowlą sakralną, zaprojektowaną w ogólnych zarysach jeszcze przez 

Peryklesa i Fidiasza, był jooski Erechtejon. Stanowi on połączenie kilku świątyo i miejsc świątynnych w 

jedną całośd. Budynek ten miał charakter grobowy, dzięki ścisłemu powiązaniu znajdujących się w nim 

sanktuariów z grobowcem Kekropsa i legendą o śmierci Erechteusa zabitego przez Posejdona lub Zeusa 

(w zależności od wersji mitu, którą 

przyjmiemy). Ponadto, Erechtejon 

staną ma miejscu gdzie Atena miała 

toczyd spór z Posejdonem o władzę 

nad Attyką; w tym miejscu po 

uderzeniu trójzębem miała 

wypłynąd morska woda, a po 

dotknięciu dzidą Ateny wyrosnąd ze 

skały oliwka. Legenda ta kryła 

symbolikę sporu między Eleuzis a 

Atenami o władzę nad Attyką. 

Erechtejon obejmował też miejsca 

kultu kilku herosów związanych 

według legend z rozwojem Aten: 

Kekropsa, Pandrose, Butesa i rzecz jasna Erechteusa. Świątynia łączyła w jeden zespół miejsca uświęcone 

tradycją wyczynów tych bohaterów i była symbolem pogodzenia się dwóch ziem stanowiących Attykę. 

Ateoczycy, zwani Kekropidami, byli czcicielami Ateny, mieszkaocy Eleusis Posejdona. Z pierwotnej 

struktury świątyni, gdzie były czczone te dwa bóstwa, nie zachowała się żadna częśd.  

Wokół tego sanktuarium krążyło wiele legend i tradycyjnych nakazów; np. do świątyni nie mogli 

wchodzid Dorowie i dlatego w 507 r. p.n.e. kapłanka chciała przeszkodzid królowi Sparty Kleomenesowi 

w wejściu do świątyni, a według przekazu Pauzaniasza, spalona przez Persów oliwka już następnego dnia 

wypuściła zielone gałązki. 

W wyniku kilkukrotnej przebudowy Akropolu fundamenty innych świątyo znajdujących się pod 

Erechtejonem, np. Portyk Kariatyd przykrywa częściowo fundamenty Starej Świątyni Ateny. Wśród tych 

pozostałości zachowały się dwie bazy z porosu (obecnie otoczone kratą), drewnianych kolumn zamku 

mykeoskiego, analogiczne do tych, jakie znajdują się w Tirynsie czy w Mykenach.  

http://209.85.129.132/wiki/Marmury_Elgina
http://209.85.129.132/wiki/Luwr
http://209.85.129.132/wiki/Kopenhaga
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Po zniszczeniu Akropolu przez Persów, ze świątyni Ateny została odbudowana prowizorycznie 

tylko zachodnią częśd celli do przechowywania relikwii, posągu bogini, czy cennych pamiętek, np. słynnej 

zbroi Masitiosa, dowódcy kawalerii perskiej spod Platejów. Erechtejon rozpoczęto budowad, według 

dawno istniejących projektów, w czasie pokoju Nikiasza. Jednak roboty budowlane zostały przerwane 

podczas wyprawy sycylijskiej w 415 r. p.n.e. Budowę podjęto na nowo w 409 r. pod kierunkiem 

architekta Filoklesa i ukooczono w 406 r. Tego samego roku pożar zniszczył prowizoryczne 

zrekonstruowaną Starą Świątynię Ateny. Ogieo spowodował szkody i w Erechtejonie, które zostały 

naprawione dopiero w 394 r. p.n.e. Przebudowano świątynię raz jeszcze w 27 r. p.n.e. Po zburzeniu 

Starej Świątyni Ateny powstał duży plac pomiędzy Partenonem i Erechtejonem. 

Erechtejon był niezwykle skomplikowanym zespołem architektoniczny. Oprócz problemów 

związanych z próbą umieszczenia kilku kultów w jednej świątyni, dochodziły także trudności techniczne, 

gdyż budowla wznosiła się na nierównym terenie o znacznych różnicach poziomów. W celli Ateny Polias 

mieścił się stary kultowy posąg bogini, corocznie przystrajany w nowy peplos utkany przez arrefory. Co 

cztery lata uroczystośd miała solenny charakter i odbywała się jako kulminacyjne wydarzenie procesji 

panatenajskiej. Aby przejśd od wschodniego portyku (świątyni Ateny Polias) do północnego, należało 

zejśd po dwunastu stopniach schodów wykutych w skale, znajdujących się w najbliższym otoczeniu 

świątyni; obecnie schody przesunięte są bardziej na północ ku murowi obronnemu. Portyk północny 

(kolumnowy), nie tylko prowadził do wnętrza drugiej części budowli, ale stanowił też otocznie dla 

świętego znaku pioruna na skale. W tym portyku znajdowały się także ołtarze Zeusa, inskrypcje 

wymieniają dwa ołtarze pod różnymi wezwaniami – Zeusa Hupatosa i Zeusa Tyeochosa. Także w tym 

miejscu dziś jeszcze można dostrzec otwór, przez który spływała krew zwierząt ofiarowywanych ku czci 

Erechteusa, właśnie tam miał on zostad zabity i pochowany. 

KULT DIONIZOSA 

 Pisząc o ateoskiej sferze sacrum nie sposób pominąd Dionizosa, którego kult miał szczególny 

wpływ na rozwój mentalności Ateoczyków i wreszcie całej greckiej kultury. Był on znany Grekom, 

podobnie jak Atena, już w II tysiącleciu p.n.e., określany jako di-wo-nu-so-jo. Jego domeną była „natura 

płynna”, jak przekazuje Plutarch, zatem nie tylko boskie wino, lecz także soki odradzających się na 

wiosnę drzew i krzewów oraz krew płynąca w żyłach młodych zwierząt. Jako bóstwo wegetacji związany 

był z winną latoroślą oraz sosną. 

 Orgiastyczny kult Dionizosa wyrażany był w dzikim taocu i towarzyszącej mu muzyce, piciu wina 

oraz w obrzędzie homofagii, czyli spożywaniu strzępów rozdartego ciała boga. Wiadomości te przetrwały 

do naszych czasów dzięki Eurypidesowi, który w swoich Bachantkach dokładnie opisał przebieg orgii na 

cześd boga.  

 W ciągu roku w samych Atenach odbywało się aż pięd świąt ku czci Dionizosa. Wśród nich 

wyróżniane są dwie grupy: święta bez przedstawieo teatralnych, Antesterie i Oschoforie, oraz 

z przedstawieniami, tj. Lenaje, Dionizje Wielkie i Dionizje Małe.  
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Antesterie to najstarsze święta ku czci boga winnej latorośli. Obchodzono je między 11 a 13 

dniem miesiąca Anthesterion (miesiąca kwiatów) – na przełomie lutego i marca. Opiewały one Dionizosa 

jako boga wina i płodności. Pierwszy dzieo poświęcony był na picie wina z otwartych kadzi (pithoi) z 

nowym winem przy dzwiękach muzyki i śpiewach. Kolejnym dniem było Święto Dzbanów, w czasie 

którego wspominano zaślubiny boga z żoną archonta króla. Ostatni dzieo uroczystości miał charakter 

żałobny, podczas którego wspominano pamięd Ergiony. Była ona córką Ikariosa, który miał jako pierwszy 

w Attyce rozpowszechniad hodowlę winnej latorośli. Dziewczyna powiesiła się nad grobem ojca, który 

został zabity po oskarżeniu go o zatrucie pasterzy, którzy upili się pierwszym otrzymanym od Dionizosa 

winem.  

Oschoforie obchodzono na przełomie października i listopada w miesiącu Pyanepsion. 

Poświęcone były nie tylko Dionizosowi, lecz także Tezeuszowi i Atenie Skirias (patronce chłopców, 

ubiegających się o wejście do świata dorosłych). Jednym z elementów obchodów świąt były choreie, 

czyli występy chórów – czego nie należy mylid z agonami dramatycznymi. 

Lenaje, święto kobiet ogarniętych szałem, obchodzone były przez trzy dni w miesiącu zwanym 

Gamelion lub Lenaion (przełom stycznia i lutego). Na uroczystości lenajskie składały się procesje religijne 

oraz zawody dramatyczne. Istnieje teza, iż ich przebieg mogą oddawad obrazy z tzw. waz lenajskich, 

ukazujących kobiety w służbie boga latorośli. Agony teatralne poświęcone były głównie komedii, miały 

one też ściśle ateoski charakter, gdyż nie uczestniczyli w nich zawodnicy z pozostałych polis greckich. 

Dionizje Wielkie, które swoją rangę zawdzięczają najprawdopodobniej Pizystratowi, odbywały 

się między 9 a 13 dniem miesiąca Elefebolion (przełom marca i kwietnia). Za władzy tyrana miały zostad 

one wzbogacone w agony dytyrambiczne i dramatyczne oraz stad się drugim najważniejszym świętem 

obok Panatenajów. W pierwszym dniu odbywała się procesja, której celem było przeniesienie posągu 

Dionizosa, uwieoczonego bluszczem, z Akropolu do gaju herosa Akademosa, gdzie znajdowała się 

świątynia bóstwa oraz odbywało się później nabożeostwo wraz z ucztą. Następnego dnia rozpoczynały 

się oficjalne obchody związane z agonami dytyrambicznymi i teatralnymi, które otwierała procesja 

przechodząca trasą od bram miasta do świątyni Dionizosa na ateoskiej akropolis, podczas której na 

agorze miały odbywad się, jak podaje Ksenofont, uroczyste taoce i śpiewy chórów przy ołtarzu dwunastu 

bogów. 

  

TEATR DIONIZOSA 

 

 Teatr Dionizosa w Atenach to jeden z najpopularniejszych turystycznie zabytków starożytnej 

Grecji. Z reguły każdy obcokrajowiec mający okazję zwiedzad Ateny, prędzej czy później trafia w obręb 

tych kamiennych ruin. Mogłoby się wydawad, że historia tak znanego obiektu została już dawno 

dokładnie zbadana i ustalona. Niestety rzeczywistośd przeczy takim nadziejom.  
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 Wiadomo, że impulsem do zbudowania stałego teatru było prawdopodobnie zawalenie się 

drewnianej widowni stawianej do tej pory na agorze ateoskiej, gdy miały sie odbywad przedstawienia. 

Po tym wydarzeniu przeniesiono orchestrę na południowe zbocze Akropolu. Jaki był jednak początkowy 

kształt tego „miejsca do taoca” (dosł. 

znaczenie greckiego terminu „orchestra”)? 

O tę kwestię naukowcy nadal się spierają. 

Nie ma żadnych przesłanek 

archeologicznych, które by świadczyły, że 

już na początku V wieku p.n.e. wzniesiono 

ją taką, jaką można ją oglądad dzisiaj. Wielu 

badaczy natomiast stoi za tym, że orchestra 

została zaplanowana na bazie prostokąta. 

Miały by to potwierdzad kwestie praktyczne 

oraz odnalezione w innych punktach 

starożytnego świata greckiego teatry 

posiadające taki właśnie kształt orchestry 

(np. teatry w Thorikos i Trachontes). Brytyjski uczony David Wiles przypuścił jednak ostatnimi czasy ostry 

atak na zwolenników tej opcji, krytykując poszczególne argumenty używane przez stronę przeciwną 

(zwłaszcza dot. „lepszej widoczności” – obraz sceniczny wymuszany przez orchestrę prostokątną raczej 

dezorientował starożytnego widza, zaś okrągły ułatwiał mu śledzenie akcji). W dalszym ciągu jednak 

najstarszym znanym teatrem z kolistą orchestrą pozostaje teatr w Epidauros wzniesiony dopiero ok. 

330r. p.n.e.  

 W miarę jak wzrastało znaczenie Wielkich Dionizji, wzrastało też znaczenie teatru. Przybywało 

też bohaterów występujących w dramatach, tak, że zaistniała potrzeba zbudowania miejsca, gdzie 

aktorzy mogliby się przebierad. Powstał (z inicjatywy Ajschylosa) budynek skene, położony na stycznej 

orchestry. Z początku (jak sam teatr) drewniany, pełnił funkcję garderoby, jednak dośd szybko zaczęto 

skene wykorzystywad również jako dekorację dla dramatów. Ściana frontowa skene posiadała troje 

drzwi (środkowe monumentalne i mniejsze boczne); z czasem zaś utarła się konwencja określająca, jakie 

postaci, z których drzwi wychodziły na scenę i dokąd każde z nich prowadziły.  Przypuszcza się także, że 

dach skene był niekiedy wykorzystywany jako miejsce, skąd przemawiały niektóre postaci dramatów 

(np. Euadne na szczycie skały w Błagalnicach (w. 980-1030) Eurypidesa). 

 Nadal nie ma pewności, co do tego, kiedy wprowadzono do teatru proskenion, a więc 

odpowiednik dzisiejszej sceny. W zasadzie do kooca XIX wieku nie było wątpliwości, że przed budynkiem 

skene istotnie znajdował się podwyższony pomost, na którym mieli by występowad aktorzy, oddzieleni w 

ten sposób od chóru taoczącego w obrębie orchestry. Stało się tak głównie za sprawą traktatu 

rzymskiego inżyniera Witruwiusza z czasów Augusta, który nie pozostawiał co do tego wątpliwości. 

Późniejsze badania wykazały jednak, że poglądy takie były zasadniczo błędne. Obecnie uznaje się, że 

proskenion nie został wzniesiony aż do kooca okresu klasycznego. Mimo to, jak pisze wybitny badacz 

Olivier Taplin, nie można do kooca wykluczyd używania przynajmniej w niektórych sztukach „niskiego 
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pomostu z drewna o wysokości, powiedzmy, jednego metra”.  Za jego istnieniem miałyby przemawiad 

takie argumenty, jak np. „oddzielenie aktorów od chóru bez utrudniania komunikacji" (T. B. L. Webster); 

„występowanie w komediach Arystofanesa czasowników anabainein ("iśd do góry", "wstępowad") i 

katabainein ("schodzid", "zstępowad")” – skrytykowany jednak przez C. P. Gardinera, który wykazał, że 

były to  raczej konwencjonalne zwroty, których Grecy używali do określenia kierunku ruchu aktora w 

stronę od i do widza; i in. Przeciwko istnieniu proskenionu w okresie klasycznym miałaby świadczyd 

ówczesna praktyka teatralna, kiedy to interakcje między chórem a aktorami były niezwykle częste i 

wymagały pewnej swobody. Ponadto teatr Dionizosa, przynajmniej w okresie klasycznym, nie miał 

dobrej akustyki (w przeciwieostwie do starannie zaplanowanego teatru w Epidauros), zatem oddalenie 

aktorów od widowni sprawiłoby, że widzowie w dalszych rzędach nie słyszeliby ich kwestii.  

 Wszystkie te wątpliwości dotyczą przede wszystkim pierwszego, drewnianego teatru Dionizosa z 

czasów Pizystrata. Wiadomo bowiem, że na jego miejscu rozpoczęto ok. 425 r. p.n.e.  budowę o wiele 

bardziej monumentalnego kamiennego teatru, zakooczoną w latach 338 – 326 p.n.e. Oparta o stok skały 

i podtrzymywana z boków murem widownia obejmowała w nim więcej niż połowę orchestry, 

zapewniając w teorii miejsce dla 17 tysięcy widzów, w praktyce mieszcząc niekiedy nawet 30-tysięczną 

publicznośd. W pierwszym rzędzie pośrodku znajdował się wspaniały, wykuty w kamieniu fotel dla 

kapłana Dionizosa; miejsca w pierwszych rzędach zajmowali natomiast widzowie, którzy mieli do tego 

prawo (tzw. prawo proedrii); a więc urzędnicy, kapłani, przedstawiciele paostw obcych, sędziowie, 

sieroty po poległych na wojnie. Przebudowywano również pierwotnie małą i prymitywną skene – została 

wydłużona, a jej ściana frontowa dotykała orchestry tylko pośrodku, wobec czego między jej skrajnymi 

odcinkami a widownią powstały przejścia zwane parodosami (wcześniejsze eisodoi), przeznaczone dla 

widzów oraz chóru wstępującego na orchestrę. Proskenion był prawie na pewno położony już wyżej niż 

orchestra oraz zamknięty dwoma skrzydłami skene, tzw. paraskenionami. Przybyło także dekoracji – 

wcześniejsze zawieszanie skór lub kotar nie miało już miejsca – fasadę ozdobiono kolumnami, między 

które można było wsuwad malowane tablice (pinakes). Na zewnątrz teatru powstał również portyk, 

gdzie widzowie mogli się chronid przed deszczem bądź słoocem.  

 Mimo, że podstawową funkcją teatru były wystawienia sztuk, to odbywały się one w Atenach 

zaledwie dwa razy do roku, dlatego też teatr Dionizosa szybko zastąpił Pnyks w roli miejsca, gdzie 

odbywały się zgromadzenia ludowe. 

 W późniejszym okresie teatr nadal poddawano od czasu do czasu pewnym przebudowom – 

zgodnie ze zrodzonymi w okresie hellenizmu potrzebami dążono m. in. do pogłębienia i podwyższenia 

proskenionu, wprowadzono także nowe wynalazki (np. periaktoi – trójkątne graniastosłupy, pozwalające 

na szybką zmianę dekoracji), pod proskenionem powstał hyposkenion – przestrzeo, skąd wynurzali się 

aktorzy grający role duchów lub bogów podziemi. Sam proskenion połączono prawdopodobnie z 

orchestrą schodami. Wszystkie te zmiany coraz bardziej podkreślały oddzielały chór i aktorów, zgodnie 

zresztą z trendami panującymi wtedy w nowo wystawianych sztukach – znacznie większą uwagę zaczęto 

przywiązywad do popisów aktorów, chór natomiast zredukowano do roli „przerywnika” między 

kolejnymi epeisodionami. 
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3. SUNION 

Przylądek Sunion leży 65 km na południowy wschód od Aten. Z trzech stron otacza go Morze Egejskie, 

którego fale podmywając brzegi 

doprowadziły do powstania stromego 

zbocza o długości 60m. Aż do kooca IV 

wieku p.n.e. (tzn. do wyczerpania sie złóż w 

tamtejszych kopalniach ołowiu) był to ważny 

strategicznie punkt, gdzie m.in. 

stacjonowały triremy pilnujące dostaw 

zboża dla Aten. Najstarsze ślady kultu bóstw 

w Sunionie pochodzą jeszcze z okresu 

mykeoskiego, kiedy to czczono w tym 

miejscu jakiś rodzaj bóstwa wojny, o czym 

świadczą znalezione groty strzał, broo oraz 

figurki z brązu i gliny pozostawione najprawdopodobniej jako dary wotywne. Atena, której składano tu 

ofiary przede wszystkim w okresie archaicznym, stanowiła naturalną spadkobierczynię tych wierzeo. W 

okresie klasycznym jednak najważniejszym bogiem czczonym w Sunionie stał się Posejdon, którego 

świątynia (a raczej jej pozostałości) od dawna stanowią najbardziej charakterystyczny punkt tutejszego 

krajobrazu. Ponadto tradycja mitologiczna sytuuje Sunion jako miejsce, z którego król Egeusz wyczekiwał 

powrotu swego syna Tezeusza i skąd skoczył, popełniając samobójstwo, gdy zobaczył okręt syna 

powracający z czarnymi żaglami, mającymi oznaczad śmierd młodego herosa. Ponadto Homer wymienia 

Sunion jako miejsce pochówku Fronisa, jednego z oficerów Menelaosa który miał zginąd właśnie koło 

tego przylądka, gdy wracał do domu spod Troi.  

  Na przylądku znajdował się ołtarz otoczony wielkimi posągami kurosów zbudowany w VII w. 

p.n.e. Jeden z owych posągów znajduje się obecnie w Narodowym Muzeum Archeologicznym w 

Atenach. Według Herodota ołtarz był poświęcony Posejdonowi. Został jednak zniszczony przez Persów w 

480 r. p.n.e. Odbudowy podjął się Perykles, który uświetnił również Ateny wspaniałym Akropolem 

odrestaurowanym po spaleniu go w czasie najazdu Persów. Nowa świątynia zbudowana została w stylu 

doryckim. Był to typ świątyni peripteros tzn. posiadającej kolumnadę otaczającą przybytek. Portyk 

złożony był z 42 kolumn, z których 18 stoi do dziś. Od frontu świątyni umieszczono 6 kolumn, natomiast 

na każdym boku po 13 kolumn. Wysokośd owych kolumn wynosi ok. 6 m, natomiast baza każdej ma 1m² 

powierzchni. W stylu doryckim baza nie występuje, co świadczy o zastosowaniu częściowo stylu 

jooskiego w konstrukcji, aby uzyskad bardziej smukły wygląd świątyni. Za przedsionkiem znajdował się 

naos, najważniejsza częśd świątyni i mieszkanie boga. W naos znajdował się wysoki na 6 metrów 

pozłacany posąg bóstwa z brązu, dzierżący w ręku trójząb. Stylobat, podstawa świątyni miał wymiary 31 

m. na 13 m. Fryz wieoczący belkowanie ozdobiony był scenami z walk Centaurów z Lapitami oraz 

zmaganiami Ateny z Posejdonem o władzę nad Attyką. Najprawdopodobniej architektem owego 

przybytku był Kallikrates, autor projektu Partenonu i Hefajstejonu w Atenach, które wykonane są według 
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bardzo podobnych założeo architektonicznych. Świątynia Posejdona miała wymiary zbliżone do 

Hefajstejonu, utrzymanego w bardzo dobrym stanie, dzięki zamienieniu go na kościół chrześcijaoski w V 

w. Świątynia była ważnym ośrodkiem kultu Posejdona jako jednego z bóstw opiekuoczych Aten. 

Odbywały się tam uroczystości ku czci boga morza, podczas których organizowano inscenizacje walki 

morskiej z użyciem trirem. Oprócz tego, w pobliżu świątyni Posejdona znajdowało się jeszcze mniejsze 

sanktuarium Ateny, jednak nie zachowała się ona tak dobrze jak przybytek „Wstrząsającego ziemią”. 

 

4. BRAURON 

Wstęp 

Na wzgórzu oddalonym o trzydzieści osiem kilometrów na wschód od Aten, w okolicach niewielkiej 

zatoki, w którą łukiem wchodzi morze Egejskie, znajdujemy pozostałości niewielkie sanktuarium 

poświęcone, jak możemy z pewnością stwierdzid, Artemidzie. Miejsce to przeżywało swój rozkwit od 

czasów Neolitu, aż po późną Epokę Brązu, a szczególny wzrost znaczenia omawianego ośrodka kultu 

przypada na lata 2000 p.n.e. do c. 1600 r. p.n.e.1. Na okolicznych wzgórzach znalezione zostały liczne 

groby datowane na okres Późnohelladzki, wraz z przylegającymi doo osadami ludzkimi, opuszczonymi 

jeszcze przed początkiem Epoki Brązu. W czasach epoki klasycznej, i.e. w piątym wieku przed naszą erą, 

na terenie tym funkcjonowało już tylko i wyłącznie sanktuarium, brak jest natomiast dowodów na 

istnienie jakichkolwiek osad ludzkich z 

tego okresu na ziemiach przylegających 

do świątyni. 

Warstwa mitologiczna2 

Z obecnością Artemidy w Brauron 

ściśle związana jest historia dziewczyny 

o imieniu Ifigenia. Ów epizod długiego 

mitu poświęconego Pani Zwierząt 

przenosi nas ku Aulidzie, miejscu, gdzie 

mieściła się jedna ze sławniejszych 

świątyo poświęconych bogini. To tutaj 

stacjonowała flota Achajów, mająca 

wyruszyd w kierunku Troi. Okręty jednak nie mogły opuścid portu, gdyż bogini zesłała przeciwne wiatry. 

Kalchas, wróżbita znany nam między innymi z Homerowej „Iliady”, ujawnił, że Artemida może zostad 

                                                             
1 „Brauron, Vraona, Attica, Greece” w: The princeton Encyclopaedia of Classical Sites, ed. Richard Stillwell, William 

L. MacDonald, Marian Holland McAllister, 01.11.2009, < http://old.perseus.tufts.edu/cgi-

bin/ptext?doc=Perseus%3atext%3a1999.04.0006&query=id%3dbrauron#id,brauron>. 

2 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa, 2003. 
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przebłagana tylko poprzez złożenie w ofierze córki Agamemnona, Ifigenii. Powody, dla których bogini 

zażądała takiej właśnie ofiary wyjaśnia nam między innymi Eurypidesowa „Ifigenia w Taurydzie” – 

Agamemnon miał przyrzec, że złoży w ofierze to, co urodzi się najpiękniejszego w przyszłym roku, ku 

jego nieszczęściu w wyznaczonym czasie na świat przyszła jego córka – Ifigenia3. 

W „Ifigenii w Aulidzie” napisanej również przez Eurypidesa, Agamemnon, chcąc oszczędzid swoją córkę, 

posyła list do swej żony – Klitajmestry, prosząc, by ta sprowadziła dziecko do Aulidy, gdzie poślubid miała 

Achillesa. Gdy dziewczyna dociera na miejsce, ślub dochodzi niemalże do skutku – Ifigenia jest 

prowadzona ku ołtarzowi. Proklos notuje, iż Artemida porwała Ifigenię sprzed ołtarza do kraju Taurów, a 

zamiast niej w ofierze złożyła łanię.4 W tym właśnie miejscu mitu 

trafiamy do Brauron. Jedna z wersji epizodu traktującego o 

ofiarowaniu dziewczyny umieszcza fakt złożenia ofiary bogini nie w 

Aulidzie, lecz w attyckim Brauron, gdzie znajdowad miał się 

drewniany posąg Artemidy Przywieziony z kraju Taurydów, z 

dzisiejszego półwyspu Krymskiego, przez Ifigenię i jej brata, 

późniejszego mściciela ojca, Orestesa. Według tejże wersji mitu, 

Artemida miała ofiarowad w zamian za córkę Agamemnona nie 

łanię, lecz niedźwiedzicę, zwierzę blisko związane z Panią Zwierząt, 

potnia theron. 

Kult – początki, źródła, przebieg uroczystości 

 Niewiele wiadomo o dokładnym przebiegu rytuału 

odbywającego się w Brauron, przyjrzymy się jednak bliżej źródłom 

w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji. Aitiliogię kultu Artemidy 

w Brauron odnajdujemy w przemowie Ateny do Orestesa „Ifigenii w Taurydzie”5, według 

Eurypidesowej tragedii, to Atena nakazała młodemu Orestesowi oraz jej siostrze wyruszenie z 

Czarnomorskiej Taurydy wraz ze statuą Artemidy do Attyki (Orestesowi do Halai, natomiast Ifigenii do 

Brauron), tam zaś zbudowana miała zostad świątynia (w. 1454), nawn, poświęcona bogini, a w jej 

gmachu miała stanąd drewniana podobizna Pani Zwierząt, wywieziona z Taurydy (w. 1454). Ludziom 

zaś nakazano w uroczystościach czcid Artemidę Tauropolos (w. 1455-56). Dalej zaś Atena stwierdza (w. 

1463-70), że Ifigenia ma zostad klucznicą sanktuarium, tam ma umrzed i zostad pochowana. Mają jej 

zostad dedykowane szaty, które otrzymują kobiety umarłe podczas porodu. 

 Jednakże, jednym z najstarszych, udokumentowanych na piśmie śladów kultu Artemidy 

w Brauron znajdujemy w szóstej księdze „Dziejów” Herodota6. Historyk przytacza opowieśd (VI, 168.1) o 

Pelazgijczykach żyjących w VI w. na wyspie Lemnos, pragnących zemścid się na Ateoczykach. 

                                                             
3 Eurypides, Ifigenia in Tauris, ed. R. Potter, w. 20 nn., 01.11.2009, < 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0112>. 
4 Kubiak, s. 240. 
5 Potter (ed.), w. 1435-1470. 
6 Herodotus, Historiae, ed. A.D. Goodley, 6.138.1, 02.11.2009 < 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hdt.+6.138.1&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0125>. 
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Pelazgijczycy wzięli zatem pentekontery i zastawili zasadzkę na ateoskie kobiety, biorące udział w 

uroczystościach w Brauron, pochwycili wiele z nich i zabrali je na Lemnos. Naszą uwagę w powyższym 

urywku tekstu zwraca przede wszystkim stwierdzenie odnoszące się do Atenek - )Arte&midi e0n Βραυρwni 
a)gou&ςασ o(rth&n  – biorące udział w święcie w Brauron ku czci Artemidy. Eurypidesową wersję mitu 

potwierdza, czy raczej powtarza geograf żyjący w II w. n.e., Pauzaniasz, w swych „Wędrówkach po 

Helladzie”7. Księga Suda, bizantyoski almanach pochodzący z wieku dziesiątego naszej ery, informuje 

nas o szczegółach arktei, święta ku czci Artemidy. Otóż dziewczęta miały wcielad się w niedźwiedzice 

oraz ubierad się w szafranowe szaty8. 

Omówiwszy pokrótce źródła możemy przejśd do zwięzłego opisu czynności kultowych odprawianych 

w braurooskim sanktuarium ku czci Artemidy – święta arktei. Autor cytowanej powyżej Księgi Suda 

wspomina o wcielaniu się dziewcząt w niedźwiedzia, uczestniczki święta określone są tu participium 

a)ρκτευoμεναι, źródłosłów wydaje się byd oczywisty, a sam czasownik pochodzi od słowa a)ρκτοσ 

oznaczającego niedźwiedzia. 

Nie bez powodu pojawia się w tym miejscu imię Arystofanesa. Fragment jednej z komedii tegoż 

autora, „Lizystrata”, zaprzecza jednak zdaniu, które sugeruje, iż uczestniczki arktei były nie młodsze niż 

pięd i nie starsze niż dziesięd lat. Chór kobiet, zdobywszy ateoski akropol, w parabazie pragnie dad kilka 

cennych rad widzom. Wpierw jednak wymieniają swoje „kwalifikacje”, powołując się na religijne 

obowiązki, jakie spełniły9. Czytając uważnie tekst komediopisarza dostrzec można, że dziewczęta 

przechodziły inicjację podczas artkei nie niż 

w wieku dziesięciu lat. Scholion do 

powyższego fragmentu stwierdza jednak 

jasno, że przedział wieku dziewcząt mieścił 

się pomiędzy piątym a dziesiątym rokiem 

życia. Prawdziwośd wersji podawanej przez 

scholiastę potwierdzają braurooskie wazy – 

wiek ukazanych na nich dziewcząt jest 

różny, a jeden z badaczy stwierdza, że 

średni wiek przedstawionych παρθeνοι to 

osiem lat10. Nie zważając na różnicę w 

podawaniu granicy wieku dla dziewcząt 

mających przystąpid do arktei, z całą 

                                                             
7 Pauzaniasz , Wędrówka po Helladzie, ed. www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2003. 
8 „Ἄρκτος ἢ Βρασρωνίοις”, Suda on-line; ed. R. Scaife, W. Hutton,  D. Whitehead. 02.11.2009, < 

http://www.stoa.org/sol-

bin/search.pl?db=REAL&search_method=QUERY&login=guest&enlogin=guest&user_list=LIST&page_num=1&s
earchstr=brauron&field=any&num_per_page=100>. 
9 Aristophanes, Lysistrata, ed. F.W.M. Hall, W.M. Geldart, w. 643-645. 02.11.2009, < 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Aristoph.+Lys.+638&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0035>. 
10 H. Lloyd-Jones, „Artemis and Iphigenia”, The Journal of Hellenic Studies, vol. 103, 1983, s. 93. 03.11.2009 < 

http://www.jstor.org/stable/630530>. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*braurw%3Dni&la=greek&prior=e%29n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gou%2Fsas&la=greek&prior=*braurw=ni
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pewnością możemy stwierdzid, że był to przedmałżeoski rytuał inicjacyjny11. Odbywał się on każdego 

czwartego roku, jak informuje nas sługa w komedii Arystofanesa12.  Dziewczęta miały spędzid pewien 

okres czasu w Brauron, przebierając się za niedźwiedzice. Odcięte od świata odprawiały rytualne taoce 

oraz składając ofiary ku czci bogini. Z przedstawieo na wazach możemy wywnioskowad, że jest to kult 

zarezerwowany głównie dla młodych przedstawicielek płci żeoskiej (chod pojawiają się kobiety starsze), 

a uczestniczki procesji są na ogół nagie, lub ubrane w krótkie chitony13.  

Odtworzyd możemy jedynie częśd z czynności odprawianych podczas arktei. Kobiety zapewne 

uczestniczyły w swego rodzaju agonie, maszerowały w procesji do ołtarza, niosły wieniec kwiatowy oraz 

uczestniczyły w śpiewie chóru14. Z dużą dozą prawdopodobieostwa ustalid możemy również porę, w 

jakiej odbywały się uroczystości – najpewniej działy się one po zmroku, o czym świadczą chociażby 

pochodnie, trzymane w rękach dziewcząt, których przedstawienia znajdujemy na wazach. Pospolitym 

obrazem jest również swego rodzaju wyścig, czy też bieg15, a jego uczestniczki po części ubrane są w 

krótkie chitony, po części biegną nago. Ponadto, niewątpliwie jednym z kluczowych elementów 

uroczystości był śpiew oraz taniec – na przedstawieniach wazowych pojawiają się taoczące oraz 

śpiewające dziewczęta, a ich śpiewowi wtórują muzycy grający na aulosach16.  

 

Sanktuarium – opis 

a) Świątynia Artemidy 

Pierwsza znana nam świątynia w brarurooskim sanktuarium pochodzi mniej więcej z VI w. p.n.e, 

położona jest w niewielkim zagłębieniu 

terenu, znajdującym się na południe od 

tutejszej rzeki Erastinos i skierowana jest ku 

morzu – ku wschodowi. Jej krótszy bok ma 

długośd jedenastu metrów, dłuższy – 

dwudziestu. Z samego budynku jednak 

niewiele się zachowało, dziś możemy oglądad 

jedynie niewielkie pozostałości murów, oraz 

fragmenty kolumn, które pozwalają jednak 

ustalid, iż światynia utrzymana była w 

porządku doryckim. Jak informuje 

                                                             
11 W. Burkert, Greek Religion, tłum. John Raffan, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1985, s. 

263. 
12 Aristophanes, Pax, ed. F.W. Hall, W.M. Geldart, w. 872-6. 03.11.2009, 

<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Aristoph.+Peace+872&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.003

7>. 
13 R. Hamilton, „Alkman and the Athenian Arketia”, Hesperia, no. 4 (Oct. – Dec., 1989), s. 463. 03.11.2009, 

<http://www.jstor.org/stable/148342>. 
14 Ibid. 463. 
15 Ibid. 467. 
16 Ibid. 468. 
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Pauzaniasz, Persowie zniszczyli sanktuarium w roku 480 p.n.e., zabierając drewniany posąg bogini do 

Suzy. Rekonstrukcja świątyni rozpoczęta została w latach dwudziestych V w. p.n.e. Dzięki 

rekonstrukcjom wiemy, że budynek wsparty był na czterech kolumnach w celli, oraz najpewniej adyton 

umieszczone w rogu celli. Istnienie adyton jest hipotezą zbudowaną w oparciu o wygląd świątyni 

Artemidy w Loutsa, położonej około sześciu kilometrów od świątyni Artemidy w Aulidzie. Nie wiadomo, 

czy wejście do świątyni uwieoczone było sześcioma kolumnami. Na północnym boku budynku 

znajdujemy ścianę utworzoną ze stopni. 

b) Kamienny most 

Most znajdujący się w omawianym sanktuarium jest jedynym przykładem greckiego mostu z okresu 

klasycznego. Jego konstrukcja jest standardowa i oparta została na pionowych i poprzecznych belkach. 

Szerokośd jego wynosi około ośmiu metrów, cztery rzędy belek poprzecznych, spoczywały na pięciu 

rzędach pali. 

c) Mała świątynia 

Znajduje się około dwunastu metrów na południowy wschód od świątyni głównej, u podnóża skały 

wyznaczającej granicę sanktuarium. W jej okolicy znajduje się kolejny budynek o nieznanej nam funkcji, 

o szerokości około sześciu metrów.  

d) Święte Źródło 

Znajduje się na północny zachód od świątyni Artemidy i spływało w kierunku południowo-wschodnim. 

To ono było obiektem kultu od ósmego wieku przed naszą erą – pozostałości archeologiczne z Epoki 

Brązu wskazują na związek istniejącego tutaj kultu z tym właśnie źródłem. 

d) Stoa 

 Utrzymana w stylu doryckim, okala centralny dziedziniec sanktuarium, układając się w kształt greckiej 

litery π. Skierowana jest ku południu, ku omawianej już świątyni Artemidy. Na zachodnim boku 

znajdujemy fundamenty o długości trzydziestu dziewięciu metrów, na północy czterdziestu dziewięciu, 

na wschodzie sześddziesięciu trzech. Za kolumnadą, w przejściu natomiast znajdują się wotywne stelle, 

oraz schody prowadzące do dziesięciu pokoi o kształcie zbliżonym do kwadratu na północnej i 

zachodniej ścianie budynku. Na posadzkach pomieszczeo wciąż widoczne są niewielkie nacięcia, oraz 

prowadnice, służące najpewniej do przytwierdzania stołów. Niektóre z pokoi posiadają stoły 

umiejscowione naprzeciw miejsc służących do siedzenia. Pomieszczenia te uznawane są za najbardziej 

paradygmatyczne przykłady pomieszczeo jadalnych w ówczesnej Grecji. Ściany pomieszczeo zbudowane 

zostały z masywnych bloków marmuru, wykooczonych na górze glinianymi cegłami, wypalanymi na 

słoocu. Niemal w całości wybudowana została z lokalnego marmuru, nie licząc kapiteli kolumn, oraz 

innych detali architektonicznych. Zdecydowanie nietypowym rozwiązaniem architektonicznym jest 

zastosowanie dwóch tryglifów w przestrzeni pomiędzy kolumnami, zamiast tradycyjnie używanego 

jednego. Zastosowanie takiego rozwiązania miało zmniejszyd wysokośd belkowania. Zaraz na północ od 

budynku stoi znaleźd można budowlę o nieznanym nam przeznaczeniu, posiadającą wejścia od strony 
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wschodniej oraz zachodniej. Średnica monumentu wynosi czterdzieści osiem metrów, a wzdłuż 

północnej ściany znajdujemy serię wydrążonych podstaw pod drewniane deski. 

5. ELEUZIS 

ŚMIERD BRAMĄ ŻYCIA. 

ELEUSIS – SEKRET I RYTUAŁ 

Jednym z najważniejszych kultów misteryjnych antycznej Grecji były obrzędy sprawowane ku 

czci Demeter i Persefony. Ten prastary kult17, rozpowszechniony po całym helleoskim świecie, 

celebrowany był poprzez wiele obrzędów – w różnych postaciach, miejscach i czasie. Jednak jego 

największą realizacją były coroczne misteria sprawowane w Eleusis, niedaleko Aten. Kult ten przetrwał 

prawie dwa tysiące lat, a jego tajemnicy strzeżono tak pilnie, że do dziś pozostaje on kwestią otwartą dla 

rzesz religioznawców, archeologów i filologów klasycznych. Wiadomo wciąż niewiele, jednak na 

podstawie strzępów informacji, jakich dostarczają trwające do dziś w Eleusis wykopaliska 

archeologiczne, udało się ustalid parę faktów dot. sprawowania kultu eleuzyjskiego. Z całą pewnością 

inicjowani w misteria doświadczali wizji, która zmieniała ich życie. Jej owocem miało byd szczęście 

osiągane jeszcze za życia i trwające nawet po przekroczeniu progu śmierci. Potwierdzeniem tej tezy mają 

byd ww. 480 i nn. homeryckiego Hymnu do Demeter: 

 

o)/lbioj, o(\j ta/d' o)/pwpen* e)pixqoni/wn a)nqrw/pwn: 
o(\j d' a)telh\j i(erw=n o(/j t' a)/mmoroj, ou)/poq' o(moi/wn 
ai)=san e)/xei fqi/meno/j per u(po\ zo/fw| h)ero/enti18. 

 

W podobnym tonie o misteriach wypowiada się Cycero: 

 

„(…) nihil melius illis mysteriis, qui bus ex agresti immanique vita exculti ad humanitatem et mitigati 

sumus, initiaque ut appellantur, ita re vera principia vitae cognovimus (...)”19 

 

Niewiele też da się powiedzied o wewnętrznych przemianach tego kultu od czasów archaicznych 

po jego kres. Samo ustalenie hipotetycznej daty ustanowienia misteriów jest niezwykle kłopotliwe. 

Początki tego prastarego kultu zacierają się, jak we mgle, między historycznymi faktami, a mitologią. 

                                                             
17 Za najstarszy wizerunek Persefony uznaje się przedstawienie bogini z dwiema towarzyszkami na czarce, 

pochodzącej z okresu średniominojskiego (ok. 2000p.n.e.), wykopaną w pałacu w Fajstos. Zob. K. Kerenyi, Eleusis. 

Archetypowy obraz matki i córki, przeł. I. Kania, Homini, Kraków 2004, s. 13. 
18 "Szczęśliwy ów z ludzi żyjących na ziemi, który je ujrzał, 

Tego, kto niewtajemniczony jest w święte *misteria+ i nie wziął w nich nigdy udziału, 

Jest los przeklęty w ponurych Podziemiach." Przekład mój *MB-J] 
19 "(...) nie ma nic lepszego od tych misteriów, przez które od życia prostackiego i dzikiego zostaliśmy okrzesani i 

przysposobieni do dobrych obyczajów. Nazywane są one inicjacjami i zaprawdę dzięki nim poznaliśmy zasady życia. 

" Przekład mój *MB-J] 

 

http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=o%29%2Flbios&bytepos=47479&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=o%28%2Fs&bytepos=47479&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=ta%2Fd%27&bytepos=47479&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=o%29%2Fpwpen&bytepos=47479&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=o%29%2Fpwpen&bytepos=47479&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=o%29%2Fpwpen&bytepos=47479&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=e%29pixqoni%2Fwn&bytepos=47479&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=a%29nqrw%2Fpwn&bytepos=47479&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=o%28%2Fs&bytepos=47571&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=d%27&bytepos=47571&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=a%29telh%2Fs&bytepos=47571&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=i%28erw%3Dn&bytepos=47571&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=o%28%2Fs&bytepos=47571&wordcount=2&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=t%27&bytepos=47571&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=a%29%2Fmmoros&bytepos=47571&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=ou%29%2Fpoq%27&bytepos=47571&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=o%28moi%2Fwn&bytepos=47571&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=ai%29%3Dsan&bytepos=47661&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=e%29%2Fxei&bytepos=47661&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=fqi%2Fmenos&bytepos=47661&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=per&bytepos=47661&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=u%28po%2F&bytepos=47661&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=zo%2Ffw%7C&bytepos=47661&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=h%29ero%2Fenti&bytepos=47661&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0137
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Lecz to właśnie mit opowiada o początkach kultu, w nim należy też szukad wyjaśnienia genezy misteriów. 

Kolejną istotną kwestią jest niesłychanie silne zinstytucjonalizowanie kultu przez ateoską polis oraz 

usankcjonowanie prawne tajemnicy misteriów. O znaczeniu i ogromnej tradycji tego kultu świadczy 

także mnoga liczba budynków sakralnych i rozrastające się sanktuarium, które na przestrzeni wieków 

powiększyło się parokrotnie, dzięki datkom prostych ludzi, jak i hojności władców.  

 

MITYCZNA GENEZA 

 

Dawna, przypuszczalna nazwa Eleusis brzmiała Sajsaria. Zaś samo Eleusis oznacza „miejsce 

szczęśliwego przybycia”. Łatwo można dostrzec gramatyczne pokrewieostwo z Elysion - „królestwo 

błogosławionych”. Natomiast cały kult osnuty jest wokół mitu o porwaniu Persefony oraz 

poszukiwaniach córki i żałobie Demeter. A więc to Persefona, niewysławialne dziewczę – była w istocie 

tajemnicą misteriów. Wokół niej skupiały się pomniejsze tajemnice, chronione tajemnicą, którą 

sankcjonowało ateoskie prawo.  

Drugim elementem, 

nierozerwalnie złączonym z boginią 

Podziemia była jej matka, Demeter – 

uosabiana z Ziemią, ale tylko w 

kontekście płodzącej zboże. Żaden 

atrybut tej bogini, jak np. zboże, ani 

sama jej postad i historia porwania jej 

córki i żałoby nie były objęte 

tajemnicą.20 Ów mit, jako wprowadzenie 

do misteriów, dostępny był wszystkim 

profanom. 

Mit dotyczący Matki i Córki – 

Demeter i Kore – był mitem 

ogólnogreckim, wykraczającym poza Eleusis i Attykę. Znamy wiele jego wersji, ich mnogośd wynikała z 

czasu i miejsca ich powstania. Mit kreteoski przedstawia związek Demeter i tytana Jazjosa, którzy 

połączyli się w miłosnym akcie na trzykrotnie zaoranym polu.21 Owocem ich związku miał byd Ploutos – 

dostatek.  

Arakadyjska wersja mitu opowiada o porwaniu Demeter.22 Jej oprawcą miał byd Posejdon, który 

spłodził z nią nimfę Despojnę i dzikiego konia Ariona. Z tej wersji mitu dowiadujemy się, że bogini 

zmieniła swoje oblicze, stając się gniewną Demeter Erinnys. 

 Najważniejszym jednak mitem, z którego tradycji czerpał jednak ryt eleuzyjski była historia 

bogini znana nam z Hymnu do Demeter. Opowiada ona o tym, jak Persefona zwabiona została na 

równinę nysyjską, gdzie porwał ją Pluton. Krzyki pokrzywdzonej doszły tylko do uszu Hekate i Demeter. 

Zrozpaczona matka przez dziewięd dni szukała córki po ziemi z dwiema płonącymi pochodniami w 
                                                             
20 Zob. K. Kerenyi, dz. cyt., s. 62. 
21 Zob. R. Graves, Mity greckie, PIW, Warszawa 1974, s. 97.  
22 Zob. R. Graves, dz. cyt., s. 72. 
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dłoniach. Tajemnicę o tym, kto dopuścił się porwania Persefony, zdradza jej wszystkowidzący z nieba 

Helios. Rozwścieczona bogini opuszcza Olimp i schodzi pośród ludzi, przyjmując wygląd niepodobny 

niebianom. Dociera do Eleusis, gdzie zmęczona siada na studni pięknych pląsów lub według innej wersji 

mitu na głazie pozbawionym śmiechu. Żałobę spędza w pałacu króla eleuzyjskiego, Keleosa. Zatrudniona 

została jako niaoka dziecka królowej Metanejry. Tajemniczy gośd odmawia poczęstunku z rąk królowej, 

nie chce pid wina. Według mitu bóg Podziemia identyfikowany mógł byd z Dionizosem. Demeter 

rezygnując z picia wina, odmawiała przyjęcia daru, który był przecież atrybutem porywacza jej córki. 

Sporządza więc własny napój, kykeon – środek o narkotycznych właściwościach, który stał się jednym z 

głównych emblematów misteriów. Przez cały czas pobytu na królewskim dworze bogini opiekuje się 

królewiczem Demofoonem, który rośnie i rozwija się jak bóg, mimo że nie przyjmuje nic do jedzenia. 

Sekret, ku swemu przerażeniu, odkryła pewnej królowa, gdy ujrzała, jak piastunka trzymała go w ogniu. 

Zdemaskowana Demeter ujawnia swoją tożsamośd i wyjawia treśd napomnienia skierowaną do całej 

ludzkości. Jej elementem jest rozkaz, by zbudowano ku jej czci przybytek w Eleusis właśnie koło studni 

pięknych pląsów, gdzie bogini się zamyka i wstrzymuje wzrost roślin na ziemi. Jałowa gleba rodzi głód, 

konający z niedostatku ludzie nie składają ofiar bogom z pól ziemi. Zaniepokojony Zeus postanawia 

wysład Hermesa do podziemnego królestwa z misją wydostania Persefony. W tym momencie autor 

hymnu milknie i okrywa tajemnicą historię 

podróży Demeter do podziemi. Przynależnośd 

tej części fabuły do ścisłego rytuału 

eleuzyjskiego wymagała pominięcia jej w toku 

opowiadania. Natomiast samo wyjście Kore z 

zaświatów nie było owiane tajemnicą, gdyż 

tak jak scena porwania, opisane zostało 

skrupulatnie w Hymnie. Odprowadzona na 

świat słoneczny miała już pozostad przy 

Matce. Stałoby się tak, gdyby jednak nie 

podstęp Hadesa, który dał jej do 

skosztowania pestkę granatu. Kto spożyje 

strawy zmarłych, przynależy już na zawsze do ich świata. Interwencja u Zeusa spowodowała, że Córka 

przebywad miała w Podziemiach trzecią częśd roku. Demeter ostatecznie inicjuje eleuzyjskich królów i 

ustanawia misteria. Wyznacza także rody kapłaoskie: Eumolpidów (eumolpos – „ten, który pięknie 

śpiewa”), z których rodu musieli wywodzid się najwyżsi kapłani, hierofanci. A także Keryków (keryx – 

„herold”, syn Hermesa) - z ich rodu był wyznaczany dadouchos, drugi kapłan misteriów: „nosiciel 

pochodni”, a także hierokeryx, czyli „herold obrzędów”. Pierwszym pielgrzymem do owego 

przesławnego sanktuarium była sama Demeter, która będąc pogrążoną w żałobie, udała się tam na 

poszukiwania Córki. Jej inicjacją stało się odnalezienie Córki.  

 

PRÓBY CHRONOLOGII  

 

O koocu misteriów – w postaci proroctwa, które spełniło się 396r, gdy król Gotów Alaryk 

najechał Grecję – pisze Eunapios w biografii Maksyma Neoplatonika (Żywoty sofistów). Pisze on, że sam 



25 

 

był inicjowany przez ostatniego hierofanta, który przewidział koniec misteriów – a zarazem koniec 

Grecji! – oraz nadejście hierofanta bez prawa do zbliżania się do tronu. Ujrzed miał także upadek i 

spustoszenie sanktuarium. Tak właśnie się stało jeszcze – jak przewidział ów ostatni potomek Eumolposa 

– za jego życia.  

 

MISTERIA ELEUZYJSKIE I ICH SEKRET 

 

 U brzegów rzeki Ilissos, niedaleko sanktuarium w Agraj odbywały się Mniejsze Misteria. Platon w 

Fajdrosie [250 C] wymienia ustami Sokratesa terminy oznaczające w misteriach dwa poziomy inicjacji: 

myesis i epopteia. 

 Myesis był pierwszym obrzędem, dokonywanym w AGRAJ. Podkreślany był jego ton fizyczny - 

myesis znaczy to samo, co łacioskie initia(początki). Tak więc initiatio to wprowadzenie do tajemnicy, 

samo myesis pochodzi od greckiego czasownika myeo – działad, lecz także od myo – zamykad. Jedynym 

publicznym elementem tych obrzędów była jedynie informacja, która wskazywała gdzie i kiedy myesis 

miała się odbyd i co zrobid, by się do niej przygotowad. Pierwotnie odprawiano ją na dziedziocu 

Telesterionu w Eleusis, jednak z biegiem czasu zaistniał silny związek z sanktuarium w Agraj i tamtejsze 

obrzędy nazwano Mniejszymi Misteriami. W ten sposób obrzędy cielesne poprzedzały przeżycie 

duchowe. Związek ten został uregulowany świętym prawem. Pewna tradycja przekazuje, że pełniły one 

rolę p o u c z e n i a, czyli przygotowania do WM.  

 Epopteia stanowiła drugi, najwyższy i ostateczny poziom inicjacji. Dokonywano go w Eleusis. 

Polegał on przede wszystkim na przeżyciu duchowym, oznaczał zaś stan tego, który ujrzał. 

 

PRZEBIEG WYDARZEO W ILISSOS 

 

 Mniejsze Misteria odbywano w miesiącu anthesterion (luty), przypisuje się im również związek z 

kultem Dionizosa. Mniejsze Misteria i Choes (Dzieo Dzbanów – dionizyjskie święto) obchodzono w tym 

samym miesiącu. Luty był także miesiącem, w którym celebrowano anthesteria – cykl świąt 

dionizyjskich. Relief znaleziony w łożysku Ilissosu przedstawia Heraklesa i towarzyszącego mu Hermesa. 

Stoją przed Plutonem – wszyscy trzymają charakterystyczne dzbany. W noc poprzedzającą Choes 

celebrowano zaślubiny Dionizosa z nosicielką tytułu królowej. Zatem inicjowani w Agraj otrzymywali 

pouczenia o małżeostwie Persefony.  

 Misteria składały się z elementów pokazywanych i wykonywanych – deiknymena oraz dromena. 

I prawdopodobnie z mówionych – legomena. Najistotniejsza częśd inicjacji pielgrzymów, przybyłych do 

sanktuarium w Eleusis obłożona była świętą tajemnicą - aporreton.  

 Aby prześledzid cykl obrzędów  eleuzyjskich, warto opisad przedstawienia wyżłobione na urnie 

Lovatelli, która jest obrazem obrzędów ablucji Heraklesa, dzięki którym mógł rozpocząd misteryjną 

inicjację. Ta historia przedstawia rytuały, których tajemnica nie objęła, gdyż nie należały do aporreton 

misteryjnego. Uznaje się, że te sceny oczyszczenia Heraklesa stanowią wzorcowy przebieg Mniejszych 

Misteriów.23 

                                                             
23 Zob. K. Kerenyi, dz. cyt., s. 87 i nn. 
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 Podróż do Zaświatów była jedną z prac Heraklesa, który w koocu stanął przed tronem Hadesa i 

Persefony. Ten fakt miał dowodzid, że musiał on wcześniej odbyd inicjację. Pojawiły się tu dwa problemy, 

a mianowicie - były to czasy, w których tylko rodowici Eleuzyjczycy i Ateoczycy mogli byd inicjowani, 

problemem drugim był fakt, że Herakles był splamiony krwią wielu ludzi i bestii. Musiał przejśd więc 

rytuał oczyszczenia poprzedzający misteria. TA wersja mitu przedstawia historię pierwszego 

inicjowanego w Agraj - Heraklesa, dla którego ustanowiono Mniejsze Misteria i od tego czasu zaczęto 

inicjowad również nie-Ateoczyków. 

 Sam akt puryfikacji miał wejśd w późniejszym okresie w stałą częśd myesis, przeznaczony 

szczególnie dla morderców. Nie wiadomo, czy na przestrzeni wszystkich wieków z obrzędów wykluczano 

cudzoziemców, którzy nie potrafili mówid po grecku. Inicjanci byli natomiast objęci obowiązkiem wzięcia 

w lutym oczyszczającej kąpieli w Ilissosie.  

 Każdy inicjowany przynosił własne zwierzę ofiarne. Na wyrzeźbionej scenie urny widoczne jest 

prosię, które Herakles trzyma nad niskim ołtarzem, w lewej ręce natomiast ma pelanoi - ciastka na drugą 

ofiarę, która następowała po krwawej. Hierofant ubrany był w szaty Dionizosa. Zwyczaj ten podobno 

przejęty został z tragedii Ajschylosa, natomiast w 

istocie kapłan odgrywał w Eleusis rolę drugiego 

Dionizosa. Kapłan oblewał ofiarne zwierzę wodą, a 

w drugiej ręce trzymał miskę z makami – świętymi 

kwiatami Demeter. Każdy inicjowany musiał złożyd 

w ofierze prosię. Następnie modlił się do Zeusa, 

obmyty najpierw krwią zwierzęcia, które złożył jako 

ofiarę ekspiacyjną, a potem składał mu 

dziękczynienie bezkrwawą ofiarą. Gdy to uczynił, 

mógł przystąpid do u s ł y s z e n i a czegoś, co nie 

jest do słuchania w Agraj.  Drugi kapłan, dadouchos, 

zabijał barana, na którego skórze siedzieli wielcy 

grzesznicy w trakcie obrzędów ablucji. Na kolejnej scenie urny Herakles siedzi z zakrytą głową i twarzą, u 

jego stóp leży barani łeb, a nad bohaterem kapłanka trzyma plecione wiejadło (liknon - przyrząd służący 

zwykle do czyszczenia zboża, w którym trzymano akcesoria obrzędów dionizyjskich – maskę lub fallusa. 

W takich koszykach zamykano niemowlęta – traktowano je jak ziarno, symbol tego, co ma przyjśd. 

Inicjowany w trakcie ablucji musiał myśled o liknon – o oczyszczeniu i o stanie dziecięctwa, do którego 

miał byd przywrócony). Herakles już oczyszczony, gotowy do misteriów – ukazywany na reliefach w 

białej szacie, jeleniej skórze (element dionizyjski), wsparty o wiązkę mirtowych gałęzi, stoi przed 

Demeter. Bogini siedzi na koszyku, cista mystica, ukrywającym przybory do myesis. Za nią stoi Kore, 

koszyk misteryjny oplata wąż (rys dionizyjski). Herakles wysuwa prawą dłoo na znak gotowości 

przystąpienia do misteriów.   

 

PROCESJA DO ELEUSIS.  

 

Na pamiątkę żałoby Demeter obchodzono dziewięciodniowy post przed przystąpieniem do misteriów w 

Eleusis, zaś sporządzenie kykeon oznajamiało rozpoczęcie wielkiego święta. Szesnastego dnia miesiąca 
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Boedromion rozlegał się okrzyk: „Inicjanci do morza!”. Inicjanci przed uczestnictwem w tzw. Wielkich 

Misteriach obmywali się w morzu. Następnego dnia wieśniacy składali obu boginiom w ofierze maciorę. 

Osiemnastego dnia mistowie pozostawali w domu, a po polis obnoszona była rzeźba Asklepiosa, w 

którego tego dnia wcielał się Pan Podziemia, ukazując swoje łagodne oblicze. Przekaz antyczny mówi 

także, że ten dzieo był poświęcony Dionizosowi i odbywano w jego trakcie libacje. Było to święto 

poświęcone winu, które miało związek z tym, którego odmówiła w trakcie żałoby Demeter. Inicjowani, 

jak ona, powstrzymywali się od niego tego dnia. Prawdopodobnie tego dnia sporządzano kykeon. 

Dziewiętnasty dzieo miesiąca Boedromion był pierwszym dniem właściwych misteriów. Jego nazwa 

brzmiała Agyrmos, czyli zebranie. Rankiem zbierała się procesja i wychodziła przez dzielnicę garncarzy i 

Święta Bramę. Od tego właśnie momentu inicjowanych obowiązywała święta tajemnica, aporreton. 

Świętą Drogą kierowali się do Eleusis, gdzie przy blasku pochodni docierali wieczorem. W dłoniach 

trzymano gałązki mirtu (wiązka, o którą wspierał się oczyszczony Herakles), które wplatano także we 

włosy, rozbrzmiewały okrzyki „Iakchos!”, niesiono posążek młodego boga, do którego skierowane były te 

okrzyki. Iakchos stanowid miał alter ego Dionizosa, który wędrował do Eleusis w poszukiwaniu swej 

matki Semele. Podobno miał przy sobie trzy święte rośliny: winogron, bluszcz i mirt. Hades w zamian 

właśnie za mirt oddał mu Semele. Szaty Mistów stanowiły najprostsze, żebracze odzienie. Kobiety w 

pochodzie niosły przymocowane na głowach naczynia z kykeonem, a mężczyźni trzymali w dłoniach 

dzbany. Kolejny epizod łączący przeżycia mistów z losami Demeter stanowiły gephyrismoi, czyli mostowe 

facecje. Na moście nad rzeką Kefisos, na uczestników pochodu czekały obsceniczne żarty i wygłupy 

kobiety lub aktora, odgrywającego rolę Baubo. Miało to ulżyd mistom, jak Demeter, w żałobie. W tym 

momencie pito kykeon. Po przejściu przez wąski most na potoku Rhejtoj, na ziemi Krokonidów, 

kapłanów eleuzyjskich, oficjalnie mianowano ich mistami. Krokonidzi (kroke -  wstążka) przywiązywali im 

wstążeczkę do dłoni i lewej stopy. To tutaj Mistowie musieli dokonad autoidentyfikacji ze słowami 

(synthema), które streszczały niejako ich postępowanie, poprzedzające przystąpienie do epoptei. Znamy 

tylko formę prezentującą tylko to, czego nie obejmowała tajemnica: Odbyłem post, piłem kykeon, 

wyjąłem rzeczy z dużego kosza, po dokonaniu obrzędu wsadziłem je do małego koszyka, skąd wyjąłem je 

i włożyłem znów do dużego kosza. Do sanktuarium przybywali po zmierzchu. Rozpoczynała się święta 

noc. 

  

SEKRET ELEUSIS. 

 

 Wielkie Propyleje stanowiły północno-wschodnie wejście do sanktuarium. Przed nimi stała 

świątynia Artemis Propylaia (strażniczki bramy). Na lewo od wielkich Propylejów znajdowała się święta 

studnia kallichoron phrear. Mistowie taoczyli wokół niej, jednak nie mogli obok niej siadad. W okresie 

klasycznym otoczono sanktuarium większym murem, po tym, jak wycofujący się z Grecji Persowie 

podpalili sanktuarium. Obejmował nowy mur również spichrze zboża, przecinał jednak plac taneczny. 

Dotychczasową bramę zastąpiono – na wzór ateoskiego Akropolu – wielkimi Propylejami, które wraz z 

wielkimi murami, przypominały fortyfikacje zamku.  
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 Za wielką bramą znajdowały się mniejsze Propyleje, bardziej surowe, zastępujące starszą bramę 

zamkową. Stanowiły wewnętrzną bramę. Kapitele dwóch korynckich kolumn były zdobione skrzydlatymi 

stworami fantastycznymi. Na kolumnach spoczywały architrawy, które noszą wyobrażenia snopów zboża 

powiązanych wełnianym sznurkiem, repliki czaszek 

ofiarnych wołów lub krów, rozety maków (w 

odróżnieniu do pięciopłatkowych wyobrażeo róż, 

maki miały cztery płatki), przyborów misteryjnych. 

Po wewnętrznej stronie mniejszych Propylejów 

zamiast kolumn znajdowały się dwie Kariatydy, 

wielkie figury kobiece kistophoroi, dźwigające na 

głowie kosze (cisa mystica), kryjące święte przybory 

obrzędowe. Koszyki były ozdobione przedmiotami 

nieobjętymi tajemnicą: kłosami zboża, makami, 

mirtem, metalowym naczyniem na kykeon, 

ciastkami. Pod tego rodzaju przykryciem koszyki 

zawierały przedmioty ściśle obwarowane tajemnicą.  

Dadouchos, dzierżący w każdej ręce pochodnię, prawdopodobnie odgrywał w czasie świętej 

nocy, gdy wkraczano na plac taneczny, przewodnią rolę. W samej procesji uczestniczyli na pewno 

hierofant, dadouchos, kapłanki i hierokerykes - misteryjni heroldzi, idący przed tamtymi.  

Byd może w Plutonion znajdował się omphalos Eleusis. Prawdopodobnie koło Plutonionu procesja i chór 

tancerzy przekształcali się w świętującą wspólnotę. Chłopiec – celebrans obejmował swą funkcję pod 

okiem kapłana. Pais aph' hestias - (chłopiec od paleniska) wybierany losowo z najlepszej młodzieży 

ateoskiej i był inicjowany na koszt paostwa. Jego mitologiczny pierwowzorem był Demofoon. Chłopiec–

celebrans wypełniał przepisane święte czynności, aby skłonid boginię do udzielenia wspólnocie wielkiej 

wizji, w której mistowie mieli uczestniczyd w Telesterionie.  

Naturę owej świętej tajemnicy, strzegącej epoptes elezyjskiego miało przekazad świadectwo 

literackie Sopatrosa, późnego nauczyciela retoryki. Wymyślił on dziwne exemplum, które miało dotyczyd 

zdrady tajemnicy. Pewnemu człowiekowi przyśniła się cała inicjacja, będąc jednak profanem, chciał 

zasięgnąd opinii osoby inicjowanej. Opowiedział mu sen, a tamten potwierdził. Uznano to za zdradę i 

postawiono przed sąd, gdzie groziła mu śmierd lub wygnanie. Przytaczając argumenty na obronę, 

Sopatros wymienia m.in.: bogowie we śnie sami przeinicjowali śniącego, pełniąc rolę dadoucha i 

naśladując głos hierofanta.  

  Z kolei Papirus Mediolaoski przekazuje nam modlitwa Heraklesa, którego Pytia nie chce 

dopuścid do inicjacji: Kontemplowałem ogieo, skąd *…i+ i ujrzałem Kore. 

 Z innych źródeł dowiadujemy się o przedmiocie, który nazywano echeion. Hierofant, przywołując 

Kore, uderzał w niego. Wyjaśniają to gramatycy, którzy piszą też, że miał on kształt gongu, lecz nie na 

wzór orientalny. Miała to byd ogromna maszyna szarpiąca nerwy, podobna do tych używanych w teatrze 

do naśladowania grzmotów, zapożyczony najprawdopodobniej z archaicznego kultu zmarłych, gdyż 

Grecy, jak Etruskowie i Rzymianie, wierzyli, że grzmot wydobywa się z Podziemi. 

 Anaktoron był pałacem, do którego przybywali mistowie, by  w i d z i e d. Znajdował się on 

wewnątrz centralnej budowli sanktuarium - Telesterionie. Świątynia ta w koocowej fazie przybrała 
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wymiary 58x58 jardów i wcinała się w skaliste zbocze góry. Za czasów Peryklesa Iktinos zaprojektował 

nowy kształt świątyni. Była to imponująca, prostokątna budowla z trzema wejściami, portykiem i 

dachem, którego wieoczenie mogło się otwierad, tworząc coś w rodzaju komina, z którego w świętą noc 

buchał ogieo. Miała schody z trzech stron, raczej służące do stania. Dach wsparty był na sześciu rzędach 

po siedem kolumn. Niedokładnie w centrum, w przerwie między dwoma rzędami kolumn, stał 

prostokątny budynek o wydłużonym kształcie z wejściem u kooca jednego boku. Było to jądro budynku, 

którego położenia nigdy nie zmieniono, mimo że wokół niego narastała i rozszerzała się świątynia. 

Hierofant zasiadał lub stał przed tronem w czasie wykonywania obrzędu. Hierophantes oznacza tego, 

który „sprawia, że święte rzeczy się pojawiają”, a nie tego, który je „ukazuje” – hieriodeiktes.24 Tron 

hierofanta znajdował się obok jedynego wejścia do Anaktoronu i był zwrócony do niego. Nie ulega 

wątpliwości, że to, czemu kazał się on objawid, wyłaniało się właśnie stamtąd. Tron z trzech pozostałych 

stron był osłonięty, gdyż nic nie mogło go rozpraszad w trakcie epifanii.  

Na słowo hierofanta otwierał się Anaktoron i buchał wielki ogieo i światło. Wysokim głosem śpiewał 

kapłan: Pani porodziła świętego chłopca, Brimo porodziła Brimosa. Brimo (pochodzenie trackie) była 

panią podziemia – Demeter, Hekate, Kore. 

Następnie rodzi ona w ogniu. Bogini Śmierci 

rodzi Życie. (Istotnym faktem jest to, że 

Ateoczycy nazywali umarłych demetreioi, 

ludem Demeter.). Jedna z wersji mitu o 

narodzinach Dionizosa głosi, że to Persefona 

go zrodziła w podziemiach. Przywoływano 

również Panią Podziemia. Hierofant śpiewał, 

bijąc w echeion. Wówczas rozpoczynała się 

epopteia, ukazywały się rzeczy nie do 

wysłowienia. Z przekazów wynika, że 

bóstwo ukazywało się ponad ziemią, a 

następnie w milczeniu hierofant obnosił i pokazywał ścięty kłos zboża. Symbolizował dary obu Bogio: 

pokarm i bogactwo, narodziny pod ziemią.  

 Wiemy na pewno, że epopteia dawała szczęście już w chwili wizji. Pozostawiała jednak miejsce 

jeszcze dla elpis, nadziei i oczekiwania.  

 Mistowie podczas wtajemniczania mieli ciągle otwarte oczy. Wizja roztaczała się więc w 

rzeczywistości materialnej – widziana na jawie, lecz niewyraźnie – ouk akribios. Demeter przynosiła 

misteria, a Persefona była przedmiotem wizji, ale też jednocześnie samym darem.  

 

 Znaczenie tego kultu dla kultury greckiej na przestrzeni czasowej ponad dwudziestu stuleci było 

ogromne. Potężny pierwiastek mitologiczny stykał się tu z rzeczywistością fizyczną tworząc dziedzinę 

mistyczną, w której człowiek inicjowany dosięgał początków istnienia i wtajemniczany był w pierwiastki 

śmierci, rodzącej życie. Tajemnica ta, niewysławialna dla żadnego z żyjących, stawała się naczelną zasadą 

                                                             
24 Zob. K. Kerenyi, dz. cyt., s. 108 i nn. 
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dla każdego inicjowanego. Wartośd tego misterium była jedną z największych greckich majątków 

kulturalnych.  

 

6. KORYNT I SANKTUARIUM AFRODYTY NA AKROKORYNCIE 

 

Na terenie górzystego i jałowego krajobrazu Grecji położone są szczątki jednego z wielkich miast. W 

czasach swojej świetności Korynt był ważnym punktem handlowym, finansową stolica starożytnego 

świata. Nawet dzisiaj to miejsce przypomina o tym, jak wielką rolę odgrywało w życiu starożytnych.  

Jak w wielu miastach starożytnego świata śródziemnomorskiego, w Koryncie wzniesione zostały liczne  

znaczące świątynie. W samym sercu miasta, 

ponad wszystkim innym górowała  świątynia 

Apollona ze swoimi trzydziestoma ośmioma 

ogromnymi kolumnami, wyciętymi z litych 

kamiennych bloków. Z drugiej strony wznosi 

się świątynia Asklepiosa, boga sztuki 

medycznej. Wśród pozostałych świątyo, 

wznoszonych przez całą długą historię 

Koryntu, znajduje się i budowle poświęcone 

Tyche i władcom. Pauzaniasz opisuje około 

dwudziestu sześciu miejsc o charakterze 

kultowym znajdujących się w Koryncie. 

Jakkolwiek jedna z nich sprawiła, że Korynt cieszył się nieprzerwaną sławą. Znajdowała się na szczycie 

wzniesienia o nazwie Akrokorynt, które majestatycznie wznosiło się ponad miastem. Owa świątynia 

poświęcona była Afrodycie, bogini miłości. Była niezwykle znacząca wśród bóstw, którym oddawano 

cześd w starożytnym Koryncie. 

     Sfera działalności Afrodyty w panteonie religijnym jest jasna: odnosi się ona do seksualności. 

Aphrodisia, aphrodisiazein jako czasownik oznacza nic innego jak akt seksualny, a w Odysei  Homera 

samo imię bogini jest użyte dokładnie w tym samym  sensie. Natomiast stary rzeczownik odnoszący się 

stricte do seksualnego pożądania, eros, który gramatycznie jest rodzaju męskiego, przeistoczył się w 

bóstwo Eros, syna Afrodyty;  

Grecy nie byli pierwszymi, którzy otoczyli kultem togo rodzaju boginię. Za postacią Afrodyty bez 

wątpienia znajduje się Semicka bogini miłości, Isztar-Astarte, boskie połączenie królowej, władczyni 

nieba i hetery w jednym. Pochodzenie tej Semickiej boginie, dokładniej Fenickiej, jest opowiedziane u 

Herodota. Jednakże istnieją dowody, zarówno pochodzące ze sfery kultowej, jak i ikonograficznej, że 

boginie charakteryzowały się także męskimi cechami: i tak istnieje Ishtar z zarostem i męski Ashtar obok 

kobiecej Astarte, podobnie jak brodata Afrodyta i męski odpowiednik Afrodytos zaraz obok żeoskiej 

Afrodyty; Astarte nazywana była Władczynią Nieba tak samo jak Afrodyta Boską (Niebieska), Urania; 
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Astarte czczona była na kadzidlanych ołtarzach a Afrodycie poświęcano gołębie. Ishtar jest jednocześnie 

boginią i wojownikiem, i znów Afrodyta może byd przyodziana w zbroję i obdarzad ludzi zwycięstwem. 

Jeśli ponadto z kultem Afrodyty wiązała się prostytucja, znaczy to, że z kultu Istar-Astarte została 

przejęta cecha, ciesząca się możliwie najgorszą sławą. Związek z ogrodem i morzem jest także obecny w 

obydwu przypadkach. W procesie przeniesienia kultu ze Wschodu na Zachód, przedstawiano boginie 

głównie w ujęciu frontalnym, ujęcia takiej jak spotykane są na małych obiektach, elementach 

ozdobionych ornamentem i złotych wisiorkach, prawdopodobnie z tego właśnie powodu Afrodyta 

zyskała przydomek Złota. W tekstach Mykeoskich nie ma ani śladu wspomnienia o Afrodycie. 

 

   Jako pośredni etap w kształtowaniu się kultu Afrodyty tradycja wspomina Cypr i częściowo Fazos.  

Fazos jest jednocześnie domem Afrodyty, co wspomina Homer w Odysei, a od czasów Iliady Cypryjska 

jest najczęstszym poetyckim określenie bogini. Obraz jest nieco skomplikowany, jednak badania 

archeologiczne ustaliły pewne fakty dotyczące świątyni Afrodyty na Fazos: ta monumentalna budowla 

datowana jest na okres od XII w. p.n.e., czyli czas, kiedy osiedlili się tam Mykeoczycy. Mykeoska tradycja 

jest także widoczna w fasadzie świątyni o trzech 

stronach, osiadającej kultowe rogi, jak 

przedstawiają wizerunki na późniejszych 

monetach. Ruch kolonizatorski Fenicjan, który 

sięgał na zewnątrz z Tyry, dosięgnął Cypr tylko 

w XIX wieku p.n.e. Mykeoska świątynia w Kinion 

została zastąpiona przez sanktuarium Astrte 

około roku 800 p.n.e. Ale wciąż sama w sobie 

monumentalna budowla nie jest bardziej 

poświęcona Afrodycie niż po prostu mykeoska. 

Drugie słynne sanktuarium poświęcone bogini 

znajduje się na Cyprze w Amathus, gdzie 

rdzenny dialekt  eteo-cypryjski utrzymywał się aż do początków czasów hellenistycznych. Ale wydaje się, 

że Afrodyta nie może tak po prostu pochodzid  z Cypru; cypryjskie figurki z epoki brązu przedstawiające 

nagą boginie mają głowy ptaków, budzące przerażenie i odpychające. Cypr też podlegał różnorakim 

wpływom z Bliskiego Wschodu, ale dopóki zabytki pisma cypryjskiego są odczytywane, można zaledwie 

snud domniemywania na ten temat. 

     Warta odnotowania jest brązowa statua nagiej bogini, stojąca na miedzianej sztabie, odpowiednik 

Boga na Miedzianej Sztabie z Enkomi - związek pomiędzy świątynią i kuźnią był także uderzający w późno 

mykenskim  sanktuarium w Kition. Powiązanie Afrodyty i Hefajstosa wydaje się przyjmowad tu 

nieoczekiwane znaczenie. Niemniej jednak, pochodzenie Afrodyty jest równie niejasne jak jej imię. 

Mozliwośd wtórnego przekształcenia słowa pod wpływem Fenicjan zawsze musi byd brana pod uwagę: 

po drugie, archaiczne sanktuarium Afrodyty w Fazos wykazuje liczne cechy Fenickie. 
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     Złota Afrodyta, bogini miłości, jest dobrze znana poezji epickiej. Opowieśd o tym, jak Afrodyta 

prześcignęła Atenę i Herę podczas sądu Parysa i w jaki sposób doprowadziło to do porwania Heleny i 

wybuchu wojny trojaoskiej jest bez wątpienia antycznym, legendarnym motywem. Ta historia 

rozbrzmiewa echem w Iliadzie, kiedy poeta opisuje jak Afrodyta odsuwała Parysa od jego klęski i ręce 

Menelaosa od jego małżonki w sypialni w Troi, a także jak sprowadziła dla niego Helenę. Helena 

rozpoznaje boginie poprzez jej przepiękną szyję, czarujące piersi i błyszczące oczy; jej opór względem 

bogini zostaje szybko złamany.  

Afrodyta równocześnie potrafi byd boginią okrutna. Jej interwencja w walce jest mniej skuteczne, kiedy 

próbuje chronid swojego syna Eneasza przed Diomedesem: Diomedes rani ją w rękę, i kiedy rozlewa się 

boska krew, Diomedes krzycząc, że jako głupia i słaba kobieta mogłaby się trzymad z daleka o wojny - -

ojciec Zeus zgadza się z tym sądem, ale wyraża się w znacznie łagodniejszej formie. On sam, później 

oczywiście ulega urokowi haftowanego gorsetu Afrodyty: opowiada o tym Demodok, w pieśni śpiewanej 

Feaokom, wielka pokusa w koocu uderza ofiarę jego własna bronią: Afrodyta, która jest żona Hefajstosa, 

ma potajemny romans  z Aresem, ale Hefajstos w sposób chytry zakłada sied i łapie ich oboje in flagranti. 

Afrodyta jest ukazana o wiele barwniej we wczesnym hymnie, opowiadającym jak odszukała pasterza 

Anchizesa w górach Idy, aby stad się 

matką Eneasza. Tutaj przybiera cechy 

charakterystyczne dla frygijskiej bogini 

Kybele, Maki Gór, postaci Anatolijskiej 

wielkiej Bogini, która także jest 

porównywana z Afrodytą. Przemierza 

zalesione wzniesienia Idy, a za nią 

podążają przymilne szare wilki, jasnookie 

lwy, niedźwiedzie i szybkie pantery. Bogini 

zachwyca się swoja świta i wrzuca w ich 

serca pragnienie miłości: jedne po drugich 

łączą się w pary w zaroślach. Ta Afrodyta 

jest Władczynią Zwierząt, Panią leku przed 

dzikimi bestiami, ale pod jej rządami 

stworzenia pozbawione są swojej natury i są posłuszne wyższemu prawu zjednoczenia gatunków i płci. 

     Otchłanie jeszcze bardziej niesamowite i niepokojące są zawarte w micie o narodzinach, który 

przytacza Hezjod. Uranos, małżonek Gai, odmówił swoim dzieciom wyjścia na światło dzienne, i z tego 

powodu, kiedy Uranos leżał w miłosnym uścisku z Gają, Kronos, jego syn obciął mu genitalia sierpem i 

wrzucił je do morza. Kiedy morze zaniosło je już bardzo daleko, wokół nich powstała biała piana i z niej 

narodziła się kobieta; została zaniesiona na falach na wyspę Cypr - budząca respekt, piękna bogini, 

Afrodyta urodzona z piany. Podczas gdy w tradycji epickiej Afrodyta jest ukazywana przeważnie jako 

córka Zeusa i Diony, w tym wypadku jest starsza od reszty bóstw Olimpijskich.  
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     Chociaż w epice heroicznej jest to pomijane, mit o narodzinach Afrodyty nie jest największą 

ekstrawagancja poetyckiej wyobraźni. Homerycki epitet, stosowany w odniesieniu do Afrodyty - 

philommeides, lubiąca się śmiad, w tej formacji słownej jest przekształconym epitetem philommedes, 

używanym przez Hezjoda, znaczącym 'ta, do której należą męskie genitalia". Ciekawa terakotowa figurka 

wotywna z VII w.p.n.e. ukazuje brodatą Afrodytę wychodzącą z moszny. Kastracja i wrzucanie genitaliów 

do morza są przypuszczalnie związane z ofiarnymi rytuałami; kozioł należy do Afrodyty. Narodziny z 

morza były ulubionym motywem w sztuce starożytnej Grecji, i najpiękniej są ukazane na późno-

archaicznym Tronie Ludovisi, który byd może pochodzi ze świątyni Afrodyty  w Lokroi. 

     Kult Afrodyty znajduje najbardziej osobisty i komplety wyraz w twórczości poetyckiej Safony. Krąg 

dziewcząt, oczekujących na zamążpójście jest otoczony aura bogini, z girlandami kwiatów, pracochłonnie 

przyozdobionymi głowami, słodkimi zapachami i delikatnymi posłaniami. Afrodyta jest wzywana na 

święto, aby zstąpiła do świętego gaju, gdzie magiczny sen spływa z drżących liści, aby rozlad nektar, 

zmieszany z odświętna radością, jak wino. Modlitwy Safony o powrót jej brata i ich pogodzenie są także 

skierowane do Afrodyty. Utwór znajdujący się na samym początku zbioru opisuje jak Afrodyta zstępuje 

na ziemie na rydwanie zaprzęgniętym  w ptaki,  ze swego jasnego tronu w znajdującego się w złotym 

domu jej ojca Zeusa: słyszy usilne błagania swojej wyznawczyni, i zwróci serce ukochanej w taką stronę, 

aby miłośd była odwzajemniona. Samotna miłośd zapobiega byciu przytłoczonym przez troski i znużenie. 

     Odważna akceptacja seksualności istotna oczywiście była nie tylko w Grecji. W IV wieku p.n.e. 

znajdziemy Afrodytę jakby podzielona na dwa aspekty: wyższy, odnoszący się do niebiaoskiej miłości, 

Afrodyta Urania, i ten dotyczący miłości ludzkiej, Afrodyta Pandemos, która jest odpowiedzialna za niskie 

życie seksualne i częściowo za prostytucję. Obydwa przydomki Afrodyty są starymi i 

rozpowszechnionymi epitetami kultowymi, ale w oryginalnym znaczeniu były dośd odmienne. 

Przydomek Niebiaoska jest od Fenickiej Królowej Nieba, natomiast Pandemos dosłownie znaczy ta, która 

obejmuje uczuciem wszystkich ludzi.  

     Akrokorynt był miejscem poświęcony przede wszystkim Afrodycie. Pierwszy przybytek sakralny jej 

dedykowany zaczęto obudowad 

prawdopodobnie jeszcze w czasach tyranów, 

jednak nie zachowały się żadne przekazy, które 

mówiłyby cokolwiek o ego ówczesnym 

wyglądzie. Posiadamy natomiast pewne 

informacje, dotyczące świątyni wzniesionej na 

jego miejscu w V wieku p.n.e. Miał to byd 

dorycki perypteros, we wnętrzu którego 

znajdował się posąg kultowy Afrodyty, odzianej 

w zbroję.  Pauzaniasz (II, 5): “Wszedłszy na 

Akrokorynt, ujrzymy świątynię Afrodyty. Posągi: 

sama bogini w zbroi, Helios i Eros trzymający łuk. Wedle tradycji ustnej źródło znajdujące się na tyłach 

świątyni jest darem Azopsa dla Syzyfa. Podobno Syzyf, wiedząc o wykradnięciu Eginy, córy Ezopsa przez 

Dzeusa, nie wcześniej zgodził się na ujawnienie wiadomości poszukującemu ja ojcu, aż mu wytryśnie 
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woda na Akrokoryncie. Uzyskawszy to od Azoposa, zdradził tajemnicę i za ten czyn, o ile można wierzyd, 

ponosi karę w Hadesie. Słyszałem także skądinąd, że tym źródłem jest Peirene i że woda stąd płynie pod 

ziemie ku miastu." 

     Korynt znajdując się najpierw pod rządami Kypselosa (657-627 p.n.e.), a potem jego syna Periandra  

(627-585 p.n.e.) wkroczył w okres intensywnego rozwoju kulturowo-ekonomicznego. Dysponując 

dwoma portami czerpał ogromne zyski pochodzące z handlu i szybko zasłynął z bardzo drogiego i 

wystawnego stylu życia. Znacznych dochodów dostarczad zaczęła sama świątynia Afrodyty, w której 

miano praktykowad prostytucje sakralną, zjawisko raczej niespotykane w greckim kręgu kulturowym, a 

występujące w niektórych kulturach Wschodu, stąd też niektórzy naukowcy twierdzą, że ów proceder 

nie miał charakteru religijnego i był raczej typowym problemem miast portowych. Sporą jednak częśd z 

tych pieniędzy inwestowano w rozbudowę samego przybytku, który wówczas przeżywał swój rozkwit. 

Strabon (VIII, 6, 20-23) który żył na przełomie I wieku p.n.e. wzmiankuje: "Świątynia Afrodyty była tak 

bogata, że posiadała ponad 1000 świątynnych prostytutek-niewolnic poświęconych bogini i to zarówno 

mężczyzn jak i kobiet. Dzieki nim miast stało się ludne i bogate; tak na przykład kapitanowie statków 

lekka ręką trwonili tutaj swoje pieniądze. Stad też utarło się powiedzenie: 

   Nie każdy może się udad do Koryntu." 

Jedną ze słynnych cór Koryntu okazała się 

Lais, o której Pauzaniasz pisze (II, 2 i 5 ): 

"Na przedmieściach Koryntu rośnie gaj 

zwany Kranejon. Tam jest okręg 

Bellerofonta, świątynia Afrodyty Melainis 

i grobowiec pewnej Lais, na którym 

przedstawiona jest lwica trzymająca w 

przednich łapach barana... W Tesalii 

znajduje się jeszcze inna mogiła zwana 

grobowcem owej Lais. Oto aż do Tesalii 

powędrowała z miłości do Hippostratosa. 

W związku z nią opowiadają, że pochodziła z miejscowości Hykara na Sycylii, że stamtąd jako zupełnie 

młoda dziewczyna dostałą się do niewoli podczas wyprawy Nikiasza,  a sprzedana do Koryntu pobiła 

uroda wszystkie ówczesne hetery i doznawała takich hołdów ze strony Koryntyjczyków, że dotychczas 

zaciekle usiłują wywieśd ze swego miasta jej rodowód." 

     Gaj, o którym jest mowa jest pozostałością po gimnazjonie zdewastowanym przez Rzymian. Nie 

znaleziono tu śladów okręgu Bellorofonta i wspomnianej przez Pauzaniasza świątyni Afrodyty Melainis, 

której nazwa ma się odnosid do zwyczaju uprawiania miłości fizycznej nocą a nie za dnia jak to się dzieje 

u zwierząt.  

     Po zdobyciu Koryntu przez Lucjusz Mummiusza w 146 roku  p.n.e. miasto zostało zniszczone a jego 

odbudową zajął się dopiero Juliusz Cezar w 44 roku p.n.e., nadając mu nazwę Colonia Laus Iulia 
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Corynthiniensis. W późniejszych czasach na Akrokorycie stanął chrześcijaoski kościół a potem meczet, ze 

świątyni Afrodyty nie zachowały się nawet ruiny.  

 

7. TIRYNS 

 

 

Plan Akropolu 

 

Na wschód od drogi wiodącej z Argosu do Nauplii, w odległości 8 km od Argosu, na niewielkim 

pagórku, wznoszącym się nad otaczającą równiną, wyrasta mykeoska akropol Tirynsu. 

Zgodnie z mitem, Projtos, pokłóciwszy się ze swym bratem – bliźniakiem Akrisiosem o królewską 

koronę uciekł do Likii, gdzie ożenił się z córką króla Jobatesa. Wróciwszy do Argolidy, Projtos przywiózł ze 

sobą z Likii cyklopów, którzy wznieśli mu mury obronne Tirynsu. Wnuk Akrisiosa, półbóg Perseusz, syn 

Zeusa i Danai, był jednym z najbardziej znanych władców Tirynsu. Tiryntyjczykiem był również znany na 

całym świecie bohater mitologiczny Herakles, który dokonał dwanaście słynnych czynów z rozkazu 

swego kuzyna Eurysteusza. 
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Akropol Tirynsu stanowi wspaniały wzór mykeoskiego budownictwa fortecznego. Początki 

osadnictwa w tym miejscu datuje się już 

na III tysiąclecie p.n.e. Achajowie 

zbudowali tu swoją twierdzę w XIV–XIII 

wieku p.n.e. Tiryns został zdobyty przez 

Dorów około 1100 p.n.e., natomiast około 

470 p.n.e. cytadela została zniszczona 

przez Argejczyków. Pałac zbudowano 

na skalistym pagórku, który wznosi się 

do wysokości 18 m ponad poziomem 

równiny. Jego powierzchnia wynosi ok. 20 

000 m2, długośd ok. 300 m, a szerokośd 

sięga 80 m. Mury zostały zbudowane 

z wielkich, niemal sześciennych bloków 

wapiennych. Grubośd potężnych otaczających akropol murów w niektórych partiach dochodzi do 17 m, a 

największe z nich ważą około 12 ton. Ich wysokośd wynosiła ponad 8 m. Pałac zbudowano w trzech 

kolejnych etapach, ostatni z nich datuje się na XIII w. p.n.e. Dzisiejsze ruiny odzwierciedlają kształt 

umocnieo właśnie z tego okresu. Pałac w Tirynsie zachował się w stosunkowo dobrym stanie. Megaron 

składał się z trzech części: portyku, przedsionka i sali o planie prawie kwadratu. Ściany były ozdobione 

freskami, podobnie niektóre posadzki. Pośrodku pomieszczenia znaleziono palenisko, a wokół niego 

cztery kolumny podtrzymujące dach. Po stronie wschodniej znaleziono dwa mniejsze megarony, a po 

stronie zachodniej łazienkę. Cała cytadela składa się z Górnego, Średniego i Dolnego Akropolu, które 

zajmują cały ten niewysoki pagórek, uwzględniając jego relief geograficzny. W północnej części, 

wewnątrz murów warownych, znajdował się zespół pomieszczeo służących prawdopodobnie celom 

obronnym lub używanych jako magazyny (komory). Było ich co najmniej 24. 

Do wnętrza twierdzy wchodziło się przez bramę, do której prowadziła usypana na wschodnich 

stokach wzniesiona rampa. Wąskie przejście między murami prowadzi ku wielkiej bramie i wielkiemu 

propylonowi. Mijając wielki propylon, znajduje się wyjście na zewnętrzny dziedziniec pałacu. Z 

północnego boku centralnego dziedzica znajdował się wielki megaron pałacu, którego ściany i podłogę 

zdobiły freski. Wokół centralnego dziedzioca i wielkiego megaronu położone były komnaty pałacowe. 

Niewielka budowla, wzniesiona w części wschodniej wielkiego megaronu, według wielu badaczy, jest 

świątynią z okresu geometrycznego. 

Sprawiająca duże wrażenie partia murów w części zachodniej wygina się na zewnątrz, broniąc 

dostępu do schodów zachodnich, prowadzących ku niewielkiemu wejściu z tej strony. Zasługują również 

na uwagę, jako wybitne dzieła architektury, Galerie (sklepione korytarze) we wschodniej i południowej 

części Górnego Akropolu. Na Dolnym Akropolu też odsłonięto dwie galerie, poprzez które można było 

dostad się z twierdzy do podziemnych źródeł wody. Konstrukcje te służyły miedzy innymi zaopatrywaniu 

Akropolu w wodę. Pałac Tirynski zniszczony został około roku 1200 p.n.e. przez pożar, wywołany 

niszczycielskim trzęsieniem ziemi. W przeciwieostwie do Myken w okolicach tego Akropolu na dzieo 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Achajowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/470_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Argos
http://www.wiw.pl/kulturaantyczna/twardecki/termin.asp?et=00231
http://www.wiw.pl/kulturaantyczna/twardecki/termin.asp?et=00137
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dzisiejszy rozkopany jest tylko jeden grobowiec kopułowy (u podnóża wzgórza Proroka Eliasza), złupiony 

jeszcze w czasach starożytnych. 

Jak świadczą znaleziska archeologiczne, Tiryns był drugim ośrodkiem pałacowym Argolidy 

położonym w niedalekie odległości od morza, którego linia brzegowa przebiegała wówczas znacznie 

głębiej wewnątrz lądu niż dzisiaj. 

 

8. EPIDAUROS 

Asklepiejon w Epidauros - największy antyczny ośrodek kultu Asklepiosa, opiekuna sztuki lekarskiej, 

który według podao doszedł do tak niezwykłej wprawy w uprawianej przez siebie sztuce, że potrafił 

ożywiad umarłych. To od jego imienia „Asklepiejonem” (początkowo Świątynię Asklepiosa) zaczęto 

określad szpitale, w których leczono, a także opiekowano się rekonwalescentami dochodzącymi do 

zdrowia. Przyjmuje się, że fakt ustanowienia w okolicach Epidauros ośrodka kultu Asklepiosa, wiąże się z 

przybyciem w te rejony jakiegoś, nieznanego nam z imienia uzdrowiciela. Ośrodek ma stosunkowo 

skromne początki, zaczęło się bowiem od studni (na terenach w okolicach Epidauros występują wody 

mineralne) z ołtarzem w świętym gaju. Z 

czasem, wraz z rosnącą popularnością tego 

miejsca, starożytni zbudowali okręg sakralny, 

obsadzony świętymi drzewami poświęconymi 

Asklepiosowi. Wewnątrz znajdowała się 

świątynia z posągiem Asklepiosa, okrągły 

budynek zwany Tolosem, przed którym 

składano ofiary ze zwierząt, sale przyjęd, sale 

sypialne, w których chorzy oczekiwali na 

przybycie Asklepiosa, sale do zabiegów i 

kąpieli oraz pomieszczenia kapłanów. Do 

praktyki lekarskiej zaliczały się wówczas, nie 

tylko leczenie przy pomocy „antycznych środków farmaceutycznych”, ale także poprzez kąpiele 

oczyszczające, posty, dwiczenia fizyczne oraz inkubacje, a także zabiegi magiczne. Ciekawym 

zagadnieniem dla współczesnej teorii medycyny jest fakt, że to właśnie w Asklepiejonie po raz pierwszy 

wprowadzono „terapię przez sztukę” – stąd bliska obecnośd zachowanych do naszych czasów ruin 

teatru. Osobami, które bezpośrednio były odpowiedzialne za leczenie byli „asklepiadzi”, uważani za 

mitycznych potomków Asklepiosa. Dziś dla lepszego określenia, czym były akslepiejony, użylibyśmy 

zapewne słowa „sanatorium”. Pacjenci jako wyraz wdzięczności za odzyskane zdrowie, pozostawiali 

wota w kształcie uzdrowionych części ciała (można je dzisiaj oglądad w muzeum na terenie stanowiska 

archeologicznego).  

Ośrodek kultu Asklepiosa w Epidauros zawdzięczała bogactwo darowiznom zamożnych gości. Co cztery 

lata po igrzyskach istmijskich odbywał się tu wielki festiwal panhelleoski, w ramach którego w 

miejscowym teatrze wystawiano dramaty. Szczyt sławy i znaczenia sanktuarium miał miejsce w IV i III w 
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p.n.e. – gdy w 293 r. p.n.e. w Rzymie wybuchła epidemia, posłano wówczas po świętego węża z 

Epidauros. 

Z biegiem czasu medycyna praktykowana przez kapłanów traciła aspekt sakralny, przybierając bardziej 

racjonalną formę, podobnie jak budynki, w których przyjmowano chorych. 

 Opis architektoniczny 

Do temenosu wiodła święta droga, która kooczyła się napotykając Propyleje. Stanowiły one 

bramę świętego okręgu od strony północno-zachodniej. Warto nadmienid, że pomimo istnienia tej 

„bramy” sanktuarium nie było otoczone murem (ten powstał dopiero w IV wieku n.e.).  

Głównym punktem temenosu była świątynia Asklepiosa, projektu architekta Teodorosa, 

wybudowana ok. 360-380 roku p.n.e. Budynek o wymiarach 23,06 x 11,76 metrów otaczała jedna 

dorycka kolumnada (6 kolumn szerokości, 11 długości). Głównym jego elementem był około 7 metrowej 

wysokości posąg boga wykonany ze złota i kości słoniowej 

(chryzelefantyna), a przedstawiający Asklepiosa siedzącego na tronie z 

jedną ręką wspartą na lasce, drugą natomiast spoczywającą na głowie 

węża. U stóp boga leży pies. Posąg ów wykonał Trasymedes z Paros. 

Świątynia nie posiadała opistodomosu (pomieszczenia na tyłach 

świątyni pełniącego czasem rolę skarbca). Oprócz tego w świątyni 

znajdował się ołtarz, święte źródło i liczne rzeźby między innymi dłuta 

Timoteosa. 

Tuż przy świątyni znajdował się prostokątny budynek zwany 

Abatonem. Budynek, pochodzący z IV wieku p.n.e.,miał postad hali 

długości ok. 70 metrów wspartej na jooskich kolumnach (tzw. stoa). 

Pacjenci nocowali tu w oczekiwaniu na odwiedziny Asklepiosa. Byd 

może bóg odwiedzał ich w sposób namacalny. Uważa się bowiem, że 

w budynku przetrzymywano niejadowite węże (symbol boga), które mogły docierad do pacjentów. 

Obok znajdowała się bardziej zagadkowej okrągłej budowla - tolos. Zbudowana została około 

350 roku p.n.e. według projektu Polikleta Młodszego. Nie ustalono przeznaczenia tej rotundy, chod 

podejrzewa się, że przetrzymywano w labiryncie jej wąskich korytarzy święte węże, wykorzystywane do 

praktyk medycznych. A byd może przeprowadzano tam inne zabiegi medyczne. Posiadając 26 doryckich 

kolumn zewnętrznych oraz 14 korynckich wewnątrz, tolos ten był jedną z najdoskonalszych okrągłych 

budowli w architekturze greckiej. 

Teren Asklepiejonu zajmowały także domy dla pacjentów, łaźnie czy gimnazjon - miejsce dwiczeo 

fizycznych (Rzymianie wybudowali tu później odeon). Wokół świątyni Asklepiosa i wzdłuż świętej drogi z 

biegiem czasy powstawały półkoliste eksedry (nisze) dla kuracjuszy, pomniki wotywne i stele z opisami 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Opistodomos
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poliklet_M%C5%82odszy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stela
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cudownych uzdrowieo. Na wschód od propylei w okresie wczesnochrześcijaoskim zbudowano bazylikę, 

której pozostałości zachowały się do dnia dzisiejszego. 

 

9. MYKENY 

Cytadela Mykeńska 

Mykeny według tradycji mitologicznej miały zostad założone przez Perseusza, który nadał im 

nazwę od zgubionej tutaj gałki z rękojeści swego miecza ( gr. mukes ). Te same podania wskazują na 

cyklopów jako głównych budowniczych tzw. murów cyklopowych- niezwykle masywnych, osiągających 

od 5 do 8 metrów szerokości, wznoszonych bez zaprawy, gdzie wypełnienie przestrzeni między blokami 

kamiennymi  stanowiła glina pomieszana z mniejszymi kamieniami.  

W świetle wykopalisk archeologicznych pierwsze osady pojawiły się tu jeszcze w epoce Neolitu 

(5000-3000 p.n.e.). Zaczątki kultury mykeoskiej sięgają natomiast okresu średnio- helladzkiego (2800-

2000), jej rozkwit zaś przypada na okres późno- helladzki (1600-1100). 

Miasto to osławił ród Atreuszy, który objął tu panowanie po śmierci ostatniego z dynastii 

Perseidów- Eurysteusza.  Mykeoczycy idąc za poradą Wyroczni Delfickiej powierzyli władzę jednemu z 

synów Pelopsa, którą ostatecznie dzięki zręcznym machinacjom zagarnął Atreusz. Tyestes w akcie 

zemsty uwiódł swą szwagierkę Aeropę i razem z nią intrygował przeciwko królowi. Atreusz ukarał go za 

to w jeszcze bardziej zmyślny sposób podając mu na uczcie jako potrawę mięso jego dzieci. Tego jednak 

już nie znieśli bogowie i rzucili klątwę na ród Atreuszy. Przekleostwo to dosięgło słynnego Agamemnona, 

wodza antytrojaoskiej wyprawy, który po powrocie do swego królestwa zginął z ręki zdradzanej i 

zdradzającej go żony Klitajmestry oraz jej kochanka Ajgistosa.      

 Ośrodek ten mimo upadku datowanego na około XII wiek p.n.e. nie uległ całkowitemu 

wyludnieniu, dane archeologiczne w postaci grobów z epoki geometrycznej, ceramiki, archaicznych 

reliefów poświadczają, że zamieszkiwano te tereny później. Dopiero po ataku Argiwów w 468 roku p.n.e. 

i wysiedleniu całej ludności trwały w takim stanie aż do czasów hellenistycznych. Zgodnie z 

poświadczeniem Pauzaniasza w II wieku p.n.e. były to już ruiny z częściowo zachowanym akropolem. 

    Głównym źródłem dla rekonstruowania religii czasów mykeoskich jest materiał ikonograficzny 

zachowany w postaci malowideł naściennych oraz tabliczki z pismem linearnym B z Pylos i Teb, gdzie 

wymieniane są imiona bogów a także dary im składane. Częśd bóstw, sposób ich funkcjonowania i 

wyobrażania także w innych kręgach kulturowych ( indyjskim, hetyckim, anatolijskim) wskazują na ich 

indoeuropejską proweniencję. Porównanie ikonografii fresków minojskich i mykeoskich wykazuje ich 

zbieżnośd zarówno w zakresie samej techniki jak i treści, co dowodzi bliskich kontaktów między tymi 

areałami. Przypuszcza się, że artyści kreteoscy byli najmowali do wykonywania tych dzieł przez 

Mykeoczyków. Sama struktura miejsc kultowych i charakter rytuałów praktykowanych na obu tych 

terenach w wielu aspektach różnią się od siebie.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
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 W czasach mykeoskich nie istniały osobne świątynie czy całe kompleksy budynków sakralnych 

poświęconych czy związanych z danym bóstwem, tak jak to funkcjonuje już w epoce archaicznej. Dla 

celów kultowych wyznaczano częśd domu prywatnego czy pałacu królewskiego. Taki charakter mają 

dwie dworskie Świątynie Władców Mykeoskiej i Dom Tsundasa. Przed wejściem jednej ze świątyo 

zwanej niegdyś Domem G stał prostokątny ołtarz i blok kamienny o porowatej powierzchni ze stołem, 

który miał służyd za miejsce do składania 

darów, naprzeciwko podium i ława dla 

widzów. Pierwsze pomieszczenie mieściło 

gliniany ołtarz w kształcie podkowy i 

palenisko a obok kamieo służący 

prawdopodobnie do uśmiercania 

składanych ofiar zwierzęcych. Wewnętrzny 

pokój zawierał wapienną malowaną płytę z 

wyobrażeniem bogini, tu również musiał 

znajdowad się fresk wyobrażający boginię w 

hełmie z kłów dzika, trzymającą gryfa.  Od 

tego budynku droga w dół prowadzi do 

drugiej świątyni, gdzie mieścił się okrągły ołtarz, z którego pochodziły znalezione pojemniki na popiół, 

skorupy i kości zwierzęce. Obok ołtarza znajdował się podziemny Dom Idoli złożony z większego 

pomieszczenia z kolumnami, gdzie na ławie przeznaczonej do spełniania funkcji kultowych odnaleziono 

figurkę idola a przed nią miejsce na składanie darów i mniejszego z tyłu, gdzie z kolei odkryto idole i 

figurki gliniane przedstawiające zwiniętego węża, który byd może symbolizuje siły opiekuocze. Idole mają 

około 60 cm, wyobrażają postaci męskie i żeoskie, niektóre mają pomalowane twarze podobne do 

szpetnych masek i posiadają wewnątrz cylindrycznie wydrążone tułowia stąd też teoria, że wtykano w te 

otwory kije i tak obnoszono owe idole podczas jakiejś procesji. W pobliżu Domu Idoli sytuuje się Dom 

Fresków z malowidłem prezentującym boginię i boga i kapłankę trzymającą w dłoni róg albo ucho.  

Centralną jego częśd zajmuje palenisko. Powstanie tego centrum kultowego datuje się na XIII wiek p.n. 

e., po 1200 roku p.n.e. kult  ten nie został restytuowany. Ulokowany w południowej części Dom 

Tsundasa ma trójdzielną budowę, składa się z  rzędu magazynów, megaronu i sanktuarium z niskim, 

kamiennym  ogniskiem. Tutaj natrafiono na płytkę z wizerunkiem boga, skąd przypuszczenie, że miejsce 

to poświęcono bóstwu wojny. Przed nim stoi ołtarz. Ze świątyni w dół prowadziła brukowana droga, nad 

którą dawniej wznosiła się specjalna konstrukcja współtworząca z nią Korytarz Procesji dekorowany 

freskami. 
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 Pałac Mykeoski będący dwupoziomową konstrukcją miał swe główne wejście w południowo- 

zachodnim narożniku. Był to prostokątny przedsionek  z zewnętrznym i wewnętrznym portykiem  przed 

którymi znajdowały się dziedzioce. Tu zaczyna się wielki korytarz zachodni prowadzący do centralnego 

wejścia pałacowego skąd wchodziło się do wszystkich komnat. Korytarzem od południowego wschodu 

docierało się do największego dziedzioca 

usytuowanego najwyżej ze wszystkich 

budynków tego kompleksu. W budowlach 

skoncentrowanych wokół niego m.in. 

przyjmowano oficjalnych gości, wydawano 

wystawne uczty albo też odprawiano 

rytuały sakralne. Do wschodniej ściany 

przylegał megaron z posadzką zdobioną 

polichromowaną szlichtą dekoracyjną. 

Dzielił się na aethusę, prodomos czyli 

przedsionek i domos czyli salę główną. Ich 

ściany zdobiły freski. Na środku megaronu 

mieściło się ognisko obramowane pierścieniem porowatego piaskowca, wokół niego stały cztery 

kolumny podpierające komin w kształcie wieży pośrodku dachu. Prawdopodobnie pośrodku południowej 

ściany domos stał tron królewski. Obok głównego dziedzioca mieściły się sale wypoczynkowe 

przeznaczone dla gości. Na górnej kondygnacji zachował się podłużny przedsionek, który nazwano od 

dekoracji w kształcie kurtyn właśnie „ przedsionkiem kurtyn”. Prowadził on do komnat drugiego 

poziomu, które praktycznie nie zachowały się do naszych czasów. Zachował się kąt jednego pokoju z 

fragmentem czerwonej posadzki, stąd tę komnatę nazywa się czerwoną łazienką.  

 Bazując na danych zawartych na tabliczkach z pismem linearnym B można zauważyd, że częśd 

bóstw daje się rozpoznad w późniejszym panteonie greckim przy czy nie zawsze zachowują one  

analogiczny status, który zresztą  czasami różni się w obrębie samych terenów kultury mykeoskiej, np. w 

Pylos Posejdon miał silniejszą pozycję od Zeusa. Pojawiają się również bóstwa zupełnie nieznane. W 

Pylos występuje pięd bogio nazwanych Potnija o niepewnej proweniencji i funkcji, w Mykenach dochodzi 

jeszcze Sitopotnija – pani ziaren. Wiadomo, że oprócz, wanaksa, który z racji swej roli charakteryzował 

się szczególną relacją z bogami (chod tabliczki nie dają ku temu pewnych dowodów) istniała jeszcze klasa 

kapłaoska, gdzie na gruncie mykeoskim prawdopodobnie kapłan pełnił swą funkcję dożywotnio.   
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