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 Nota o autorze 
 

 

Bernard Koziróg jest profesorem nadzwyczajnym Akademii 

Świętokrzyskiej w Kielcach i Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w 

Podkowie Leśnej. 

Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1990 w Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej w Warszawie, natomiast stopień doktora habilitowanego 

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w roku 1996. 

W przeszłości pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji administracyjnych i 

naukowych. Jest typem uczonego, którego nie można w żaden sposób 

„zaszufladkować” do jednej dziedziny nauki. Sam o sobie mawia, że jest 

człowiekiem Renasansu, interesującym się wieloma sprawami. Jego biogramy 

znajdują się w Leksykonie Polskiego Dziennikarstwa a także Encyklopedii Actus 

Purus Kto jest kim w Polsce Nowego Milenium. 

Brał udział w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. 

Odwiedził blisko 50 krajów świata. Wielokrotnie bywał w krajach biblijnych, 

których jest miłośnikiem. 

Napisał 20 książek i skryptów oraz ponad 300 artykułów naukowych i 

popularnonaukowych o tematyce teologicznej, historycznej, filozoficznej i 

religioznawczej. 
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 Wiadomości wstępne 

 

 

Grecja
1
 to kraj niezwykły. Starożytna sztuka, literatura i filozofia Grecji 

wywarły ogromny wpływ na rozwój cywilizacji i kultury europejskiej.  

 

1. Geografia 

 

Dzisiejsza Grecja zajmuje południowy kraniec Półwyspu Bałkańskiego. 

Ok. 20% powierzchni stanowią wyspy. Linia brzegowa jest silnie rozwinięta i 

poszarpana o długości ok. 15 tysięcy kilometrów, z czego 11 tysięcy zajmuje 

linia brzegowa wysp. Wzdłuż zachodnich wybrzeży występuje grupa Wysp 

Jońskich, których jest 40. Największe to Korfu (594 km
2
) i Kefalinia (770 km

2
) . 

Na wschodzie znajdujemy silnie rozproszone wyspy na Morzu Egejskim. 

Wzdłuż wybrzeży środkowej Grecji ciągnie się potężna wyspa Eubeja (3653 

km
2
). W przedłużeniu Eubei w kierunku południowo-wschodnim znajduje się 

220 wysp zwanych Cykladami z największą Naksos (428 km
2
). Na południu 

największą wyspą jest Kreta (8372 km
2
). 

80 procent obszaru Grecji stanowią góry. „Od granicy z Albanią ciągną 

się w kierunku południkowym, skręcając potem łukiem ku wschodowi młode 

góry Pindos (Smolikas 2637 m n.p.m.). Mają one złożoną budowę geologiczną 

(wapienie, flisz); są silnie rozczłonkowane, trudno dostępne (przełęcz Katara 

1705 m). Tworzą szereg odosobnionych masywów, m.in. na północy: Gramos 

(2520 m), Timfi (2497 m), Athamanika (Cumerka 2469 m); w pobliżu Zatoki  

_______ 

 1
 Grecy używają nazwy Hellas (spolszcz. Hellada). Polski termin Grecja pochodzi od 

iliryjskiego Graikoi. Tak Rzymianie określali Greków mieszkających na terytorium Imperium 

Romanum. 
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Korynckiej: Wardusja (2437 m), Giona (2510 m), Parnas (2457 m); ich 

przedłużeniem są na Peloponezie: Kilini (2376 m), Aroania (Chelmos 2341 m), 

Tajget (2404 m); na Krecie: Idi (2458 m), Lefka Ori (2452 m), Dikti (2148 m). 

Na wschodzie do młodych gór przylegają stare masywy hercyńskie (gnejsy, 

łupki krystaliczne, marmury), wśród nich najwyższy w Grecji Olimp (2917 m), 

oraz niższe już wzdłuż wybrzeża: Osa (1978 m), Pilion (1548 m) na półwyspie 

Magnezja. Na północo-wschodzie kraju (...) ciągną się stare góry Rodopy 

(Falakron 2229 m n.p.m.). Między górami Pindos a masywami Olimpu, Osy i 

Othris leży rozległa Kotlina Tesalska przecięta doliną rzeki Pinios. Na północy, 

w dolnych odcinkach rzeki Aksios (...) rozciąga się Nizina Salonicka, a między 

Nestos (...) i Ewros (...) – Nizina Tracka. Wzdłuż zachodnich wybrzeży wąskie 

pasy nizin rozszerzają się w obszarach ujściowych rzek w Nizinę Akarnańską 

(rzeka Acheloos), i Nizinę Arta (rzeka Arachtos). W północnej Grecji znajdują 

się duże jeziora, głównie pochodzenia tektonicznego: Prespa (...), Małe Prespa, 

Arnisa, Kstoria i in”
2
. 

 Roślinność Grecji to oleandry, cyprysy, mirty, cytrusy, oliwki, figi, winna 

latorośl, migdały, bawełna, tytoń, ryż. W górach występują lasy typu 

środkowoeuropejskiego z dębami, sosnami i bukami. Już w starożytności 

zostały silnie przetrzebione. 

 W Grecji żyje ok. 11 milionów mieszkańców, z czego ponad 3 miliony w 

Atenach, stolicy kraju
3
. 

 Pamiętać należy, że w starożytności terytorium Grecji różniło się od 

dzisiejszego. W dawnych czasach Grecja swoim zasięgiem obejmowała m.in. 

zachodnią część Azji Mniejszej, część Sycylii, Italii a także rejony Morza 

Czarnego, nie wspominając terenów podbitych przez Aleksandra Wielkiego 

Macedońskiego, które sięgały aż do Indii. 

_______ 

 2
 Geografia turystyczna świata, cz. 1, ss. 101.102. 

 
3
 Zob. Geografia państw świata, s. 102. 
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2. Wieki historii 

 

Ok. roku 2000 p.n.e. Kreta stała się centrum kultury minojskiej. Później 

wykształciła się kultura mykeńska, która upadła ok. roku 1200 p.n.e. z powodu 

najazdów plemion doryckich. W tym czasie zaczęły powstawać poleis. Z 

czasem stawały się coraz bogatsze, rozwijały kontakty handlowe i przyczyniły 

się do tworzenia miast greckich w całym basenie Morza Śródziemnego. Główną 

rolę wśród miast Grecji właściwej odgrywały Ateny i Sparta. Rozwinęła się 

kultura, filozofia, architektura i sztuka. Apogeum rozwoju to wiek V p.n.e. Gdy 

nastała era hegemonii macedońskiej, Aleksander Wielki rozszerzył wpływ 

kultury greckiej na Azję aż po Indie. Po jego śmierci imperium zostało 

podzielone na kilka państw nazwanych później hellenistycznymi. 

Wewnętrzne tarcia dalej osłabiały państwa greckie, co skrzętnie 

wykorzystali Rzymianie. Ich imperializm doprowadził do upadku państw 

hellenistycznych. Pomimo, że Rzymianie chętnie czerpali z kultury i filozofii 

greckiej, Grecy stracili polityczną samodzielność. Ale to już temat na kolejną 

pracę. 

Od IV wieku n.e. Grecja weszła w skład Bizancjum, czyli cesarstwa 

wschodniorzymskiego. Od wieku XI na Peloponezie Normanowie i francuscy 

krzyżowcy zaczęli zakładać feudalne królestwa, a Wenecja przejęła kontrolę nad 

wieloma wyspami mórz Jońskiego i Egejskiego. 

W wieku XV prawie całą Grecję zajęli Turcy osmańscy. Jedynie Wenecja 

zachowała wyspy jońskie. 

W roku 1830, w wyniku krwawych walk, powstało niepodległe królestwo 

greckie, obejmujące początkowo Peloponez, środkową Grecję i wyspy na Morzu 

Egejskiem. Dopiero w późniejszych latach przyłączono kolejne tereny. Po I 

wojnie światowej, gdy Grecja chciała przejąć od Turcji zamieszkałe przez 

Greków wybrzeże Anatolii, Grecy wygnani zostali z Turcji. 
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Podczas II wojny światowej Grecja ogłosiła neutralność, a mimo to 

znalazła się pod okupacją niemiecko-włoską. Po wojnie kraj był świadkiem 

wojny domowej pomiędzy komunistami i monarchistami. Po zwycięstwie tych 

drugich Grecja od roku 1949 stała się monarchią. Monarchię obalono w roku 

1967. Do władzy doszła junta wojskowa. Po jej upadku, w roku 1975 

przywrócono demokrację
4
. Warto jeszcze dodać, że religia panującą w Grecji 

jest prawosławie. 

 

3. Archeologia 

 W latach czterdziestych XVIII wieku pierwsi uczeni przybywali do 

Grecji, aby sporządzać rysunki i gipsowe odlewy klasycznych rzeźb. Niestety, 

wielu wolało wywozić oryginały, stąd Grecja została złupiona z mnóstwa 

arcydzieł. 

 Pierwszym propagatorem kultury greckiej było brytyjskie Society of 

Dilletanti, które finansowało ekspedycje i publikowało albumy z rysunkami 

zabytków starożytności. Dwaj młodzi artyści, James Stuart i Nicholas Revett 

spędzili trzy lata, głównie w Atenach, rysując i mierząc to, co ocalało ze 

starożytności. Grecja, wówczas podrzędna prowincja Imperium Osmańskiego, 

była odwiedzana jedynie przez najbardziej nieustraszonych podróżników. 

Pierwszy tom The Antiquities of Athens pojawił się w roku 1762 odnosząc 

wielki sukces. Zapoczątkował niezwykłe zainteresowanie grecką rzeźbą i 

architekturą. Finansowana przez stowarzyszenie ekspedycja odkopała w roku 

1812 na terenie Eleusis świątynię Demeter, a później świątynię Nemezis w 

Ramnus. Badali również świątynię Posejdona w Sunion. 

 Wcześniej, bo w roku 1811 grupa Niemców i Anglików pod 

przewodnictwem C.R. Cockerella odkryła świątynię Afai na Eginie i wywiozła 

rzeźby z frontonów sprzedając je Ludwikowi Bawarskiemu. Następne zabytki  

_______ 

 4
 Por. M. Ellingham, M. Dubin, N. Jansz, J. Fisher, Grecja, ss. 927-945;  
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kupowało od nich British Museum za niebotyczne kwoty. 

 Sytuacja zmieniła się po odzyskaniu przez Grecję niepodległości. Od roku 

1834 zajęto się wykopaliskami i restauracją Akropolu w Atenach. Trzy lata 

później powstało Greckie Towarzystwo Archeologiczne, które finansowało 

wykopaliska w Atenach na terenie Teatru Dionizosa, Wieży Wiatrów, 

Propylejów i Erechtejonu.  

Dużą rolę w Grecji odgrywali archeolodzy niemieccy. Wykopaliska w 

Olimpii prowadził Ernst Curtius. Założył też w Atenach Niemiecki Instytut 

Archeologiczny i wynegocjował tzw. konwencję olimpijską, na mocy której 

Niemcy zobowiązali się do pokrywania wszelkich wydatków, ale też otrzymali 

całkowitą kontrolę nad sposobem prowadzenia wykopalisk. Wszystkie 

znaleziska miały pozostać w Grecji, jednak Niemcy mogli sporządzać kopie i 

odlewy, wszelkie zaś opracowania naukowe wydawano zarówno po niemiecku, 

jak i po grecku. 

Inaczej postępowali Francuzi. Ich konsule dostali polecenie, aby kupować 

w Grecji i Azji Mniejszej wszystko, co tylko się da. W ten sposób Luwr 

wzbogacił się o takie arcydzieła, jak Wenus z Milo i Nike z Samotraki. 

W latach siedemdziesiątych XIX stulecia prowadzono kolejne badania. 

Ernst Curtius odkrył w Olimpii ponad 40 wspaniałych rzeźb, liczne wyroby z 

terakoty, bogatą kolekcję z brązu oraz ponad 400 inskrypcji. Natomiast Heinrich 

Schliemann odkrył Troję, w tym również tzw. skarb Priama, składający się ze 

złota, biżuterii i naczyń. Trzy lata po odkryciu Troi zainteresował się 

Mykenami, gdzie odkrył legendarne groby królów mykeńskich. 

W ostatnich dwudziestu latach XIX wieku grecki archeolog Panagiotis 

Kavvadias prowadził prace badawcze w Epidauros, natomiast w Delfach 

Francuzi odkopali sanktuarium Apollina. 

Na początku XX wieku czołową postacią greckiej archeologii był sir 

Arthur Evans z Anglii. Dokonał niezwykle ważnego odkrycia pałacu Minosa w 
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Knossos na Krecie. Rezultaty swych odkryć opublikował w latach 1921-1936 w 

obszernych sześciu tomach pt. Palace of Minos. 

Inni cudzoziemcy mieli również znaczny udział w odkryciach 

archeologicznych. Niemcy odkryli Herajon na Samos, Francuzi świętą wyspę 

Delos, Włosi zabytki na wyspie Kos i południowej Krecie, Amerykanie w 

Koryncie, na Samotrace i ateńskiej Agorze. 

Po II wojnie światowej miały miejsce dwa bardzo ważne odkrycia. W 

roku 1967 Spiros Marinatos natrafił na wyspie Thira, na zalane przez lawę, 

osiedle z epoki minojskiej. Prawdopodobnie wybuch wulkanu miał miejsce ok. 

roku 1550. Odkopano dwu i trzypiętrowe budynki zdobione przepięknymi 

freskami. Jeszcze większego odkrycia dokonał Manolis Andronikos, który w 

roku 1977 w Werginie znalazł cały zespół grobowców królewskich z IV wieku 

p.n.e. Groby, co należy traktować w kategoriach cudu, nie zostały wcześniej 

okradzione i zawierały niesamowitą ilość przedmiotów ze szczerego złota i 

innych drogocennych materiałów. Okazało się, że był tam też grób króla Filipa 

II, ojca Aleksandra Wielkiego Macedońskiego.  

 

*** 

 

Moja praca na temat starożytnej Grecji składa się z trzech zasadniczych 

części:  

1. Zarys dziejów - od czasów kultury kreteńskiej aż do przejęcia ziem 

greckich przez Rzym. 

2. Filozofia - od Talesa do Plotyna. 

3. Religia – obrzędy, mity, wróżby itp.  

Ponadto w aneksach zamieszczam opis działalności apostoła Pawła na 

terenie Grecji, chociaż są to już czasy rzymskie, ale moi studenci nie 

wybaczyliby mi, gdybym tego nie uczynił. To przecież dzięki działalności św. 
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Pawła w Grecji, kraj ten otrzymał miano kraju biblijnego. Jest tam również 

słowniczek mitologii greckiej oraz tabele i mapy. 

 Praca na temat Grecji, jest moją drugą (w roku 2003 wyszła książka na 

temat Izraela) z całej serii dotyczących krajów biblijnych, których jest 

dwanaście: Izrael, Grecja, Egipt, Jordania, Syria, Liban, Irak, Iran, Turcja, 

Włochy, Cypr i Malta. Tam rozgrywały się sceny opisane na kartach Starego i 

Nowego Testamentu. 

 W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 

do wydania tej pracy.  

Dziękuję pani prof. Ewie Wipszyckiej za wiele cennych uwag i rad, które 

mogłem uwzględnić w mojej książce. Dziękuję prof. prof. Zachariaszowi Łyko i 

Marianowi Bendzy za pozytywne recenzje. 

Dziękuję mojej rodzinie i współpracownikom za wsparcie duchowe. 

Dziękuję p.p. Bogdanowi Cichockiemu i Dariuszowi Borowieckiemu za 

wsparcie techniczne. 

I wreszcie par excellence dziękuję Bogu Najwyższemu za liczne 

błogosławieństwa podczas pracy nad książką. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 

ZARYS DZIEJÓW 
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1.Przed okresem archaicznym 

 

Nie można mówić o dziejach Grecji, nie wspominając okresu kreteńsko - 

mykeńskiego, zwanego również egejskim okresem kultury śródziemnomorskiej. 

Najwięcej zabytków z tego okresu odnaleziono na Krecie, w szczególności w 

Knossos oraz na Peloponezie, zwłaszcza w Mykenach. Wspomnimy też 

enigmatyczny w dziejach Grecji okres od XII do VIII wieku p.n.e. 

 

1.1. Okres kreteński 

 

Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. rozpoczęła się historia kultury 

kreteńskiej. W tym i późniejszym czasie na czele miast stali wodzowie, 

sędziowie i kapłani, których ochraniał zbrojny orszak. Jednym z głównych zajęć 

przywódców było korsarstwo na Morzu Śródziemnym i jego wybrzeżach oraz 

handel. Tukidydes pisze, że „napadając na miasta nie obwarowane i składające 

się z oddzielnych osiedli, rabowali je i w ten przeważnie sposób zdobywali 

sobie środki do życia. Wtedy zajęcie to nie było jeszcze uważane za hańbiące, a 

raczej przynosiło nawet pewną sławę”
1
. 

W połowie okresu średniominojskiego
2
 zauważamy znaczny rozwój 

niektórych miast, np. Knossos i Faistos. Ok. roku 2000 p.n.e. zaczęły powstawać 

pierwsze pałace możnowładców. Nastąpiło też rozszerzenie kontaktów morskich 

Krety z Cykladami, Argolidą, Cyrenajką, Egiptem i Kanaanem. 

W połowie XVIII wieku p.n.e. z bliżej nie znanych powodów nastąpiło 

znaczne osłabienie Krety. Pałac w Knossos uległ zniszczeniu. Nie wiadomo, co 

było tego przyczyną. Być może trzęsienie ziemi lub jakaś rewolucja. Niektórzy 

_______ 

1
 Tukidydes, I, 5.

 

  2
 Kultura kreteńska jest też nazywana kulturą minojską od imienia sławnego w 

mitologii króla Krety Minosa. 
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badacze wiążą upadek Krety ze zmianami, które zaszły wówczas na terenach 

śródziemnomorskich i starożytnego Wschodu, gdzie Egipt nękany był napadami 

Hyksosów, a Chaldeę opanowali Kaszyci. Jednak już ok. roku 1700 p.n.e. 

nastąpiło odrodzenie Krety, co być może wiązało się ze zmianą dynastii
3
. 

 Największą potęgę osiągnęło Knossos w XVI i XV wieku p.n.e. 

Wszystkie inne miasta były mu podległe. Mówi się, że był to złoty wiek kultury 

kreteńskiej. To wtedy miał rządzić król Minos, jako władca potężnego i 

rozległego państwa. W późniejszym czasie powstały legendy o jego pałacu – 

labiryncie i Minotaurze, potworze o ludzkim tułowiu i głowie byka
4
. Tukidydes 

pisze: „Minos, jak wiemy z podań, pierwszy stworzył flotę, opanował większą 

część morza, które nazywa się obecnie Helleńskim, zdobył władzę nad 

Wyspami Cykladzkimi i pierwszy zaludnił większą ich część osadnikami, 

wypędziwszy Karów i powierzywszy władzę swoim synom. Jest również rzeczą 

jasną, że Minos starał się w miarę możności zniszczyć korsarstwo na morzu, aby 

tym pewniej otrzymywać dochody”
5
. W podobnym tonie wypowiada się 

Herodot. Pisze m.in. o Karach, że przyszli na ląd stały z wysp Azji Mniejszej. 

„Początkowo podlegali oni Minosowi, nazywali się Lelegami i zajmowali 

wyspy; nie płacili żadnej daniny (...) chociaż – ilekroć Minos zażądał – 

dostarczali załogi dla statków. W tym czasie, gdy Minos podbił wiele ziem i 

zasłynął ze swych powodzeń wojennych, lud karyjski był również najbardziej 

sławny ze wszystkich ludów”
6
. Z zachwytem o Krecie wypowiadał się też 

_______ 

3
 Prawdopodobnie stara dynastia, która posługiwała się pismem hieroglificznym, 

została wyparta przez nową, która przyniosła pismo linearne.
 

4
 Minos i jego państwo są wymieniani w wielu mitach greckich, np. w micie o 

Tezeuszu. Również Homer wymienia Minosa i jego brata Radamantysa jako przykład 

sprawiedliwych sędziów, którzy taką rolę spełniali również w hadesie.
 

5
 Tukidydes, I, 4.

 

6
 Herodot, I, 171. 
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Homer
7
. Wyspa ta zawdzięczała swoją dominację specyficznemu położeniu 

geograficznemu, pomiędzy Europą, Azją i Afryką, gdzie odgrywała rolę 

łącznika między nimi, jednocześnie przyswajając sobie ich osiągnięcia. Bez 

mała wszystkie statki chętnie zawijały na Kretę, która obfitowała w wygodne 

zatoki z naturalnymi przystaniami. Rozkwit Knossos i supremacja jego władców 

w dużym stopniu uwarunkowane były również ścisłą łącznością Knossos z 

Cykladami, które do tego czasu osiągnęły wysoki stopień kultury. 

 Kreteńczycy utrzymywali ożywione stosunki z innymi krajami i ludami, 

np. z Egiptem. M.in. faraon Tutmozis III używał statków kreteńskich do 

przewozu drewna z Libanu. Kupcy z Krety korzystali w Egipcie ze specjalnych 

przywilejów, szczególnie za Amenhotepa III i Amenhotepa IV. Kreteńczycy 

handlowali kością słoniową, substancjami aromatycznymi, wyrobami 

metalowymi a także niewolnikami. W Egipcie kupowali suszone jarzyny, 

tłuszcze, wyroby z fajansu i kolorowego szkła. Z Cypru przywozili miedź. 

Docierali także do Sycylii, Italii, a nawet Hiszpanii. 

 Władca Knossos łączył w swej osobie funkcje króla i kapłana, co widać 

na polichromowanej płaskorzeźbie z czasów późnominojskich, mającej 3 metry 

wysokości. Postać na głowie posiada koronę, do której są przymocowane 

różnokolorowe pióra. Na szyi znajduje się kilka złotych naszyjników, a na 

rękach bransolety. W pałacu, oprócz wielu innych pomieszczeń, znajdowała się 

też kaplica, w której odbywały się obrzędy religijne. Symbolem władzy 

królewskiej był topór, zwany labrys
8
. Na Krecie odkryto wspaniałe zabytki 

sztuki – freski, rzeźby, czy polichromiczną ceramikę. Grecy bardzo wiele 

zawdzięczają Krecie w dziedzinie muzyki i poezji. Greckie instrumenty, takie 

jak lira i kitara, stworzone zostały na Krecie. 

_______ 

7
 Homer, Odyseja, XIX, ss. 172-179.

 

8
 Zapewne stąd pochodzi termin labirynt (gr. labyrintos), oznaczający dom 

podwójnego topora, podwójnej siekiery. Później pierwotne znaczenie zostało zapomniane i  
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 Rozkwit Krety trwał do ok. 1400 roku p.n.e. Później nastąpił upadek 

potężnego państwa knossyjskiego. Trudno ostatecznie stwierdzić tego 

przyczynę. Być może były nią niepowodzenie i śmierć Minosa na Sycylii
9
 lub 

najazd ludów mówiących po grecku. 

 

1.2. Okres mykeński 

 

Okres mykeński przypada na czas od XIV do XII wieku p.n.e. Wcześniej 

w Mykenach osiedlili się Achajowie
10

, którzy przywędrowali z północy 

Półwyspu Bałkańskiego. Stanowili oni pierwszą warstwę ludności greckiej, 

która stopniowo stawała się coraz liczniejsza. 

Tak, jak w wypadku Krety, głównym źródłem naszych wiadomości o 

Mykenach są zabytki archeologiczne. Odkryto tam m.in. sześć wielkich grobów 

szybowych wykutych w skale na głębokość 7,5 m. Wśród innych, znajdował się 

też grób Agamemnona. Oprócz odkryć archeologicznych, wiele cennych 

informacji czerpiemy z poematów Homera. 

Na podstawie znalezisk można określić poziom kultury i charakter 

społeczeństwa mykeńskiego. Głównym zajęciem królów była wojna. Orężem 

obronnym wojowników były ogromne tarcze, które zasłaniały niemalże całego 

wojownika. Zamiast hełmów noszono spiczaste czapki, do których umocowane 

były kity z włosia końskiego oraz dwa rogi, mające chronić od demonów i 

wrogów. Żołnierze  z Myken wyposażeni byli również w łuki, włócznie, miecze 

i sztylety. Do walki służyła także proca. Broń zdumiewa swą kosztownością, jak 

_______ 

termin labyrintos zaczęto używać na określenie gmachu o skomplikowanej wewnętrznej 

budowie.
 

9
 Herodot, VII, 170. Warto w tym miejscu wymienić wspomniany wcześniej mit o 

Tezeuszu, który uwolnił Ateny od hegemonii Krety.
 

10
 Wyprawę Achajów przeciwko Troi przedstawia w Iliadzie Homer. 
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i luksusowym wykonaniem
11

. Mykeńczycy mieli ogromne zamiłowanie do 

przepychu. Oprócz bogato inkrustowanych tarcz, mieczy i sztyletów, znaleziono 

w grobach wiele sygnetów i pieczęci, sporządzonych z jaspisu, ametystu i agatu. 

Odkopano również kolczyki, naszyjniki, bransolety i szpilki do włosów. 

Ponadto kobiety mykeńskie we włosach nosiły złote diademy. 

 Według Homera, w Argolidzie, na wysokim wzgórzu wznosiły się 

Mykeny, gdzie rządził ród Atrydów, z którego pochodził król Agamemnon. 

Podczas, gdy król mieszkał w przestronnym, obwarowanym pałacu
12

, 

pospólstwo zamieszkiwało ciasne domostwa. Tukidydes pisze, że Agamemnon 

posiadał ogromne bogactwa i flotę przewyższającą siły morskie wszystkich 

pozostałych Greków. O jego potędze świadczą choćby ruiny pałacu 

mykeńskiego, w którym sala tronowa (megaron) miała 12 m długości i 10 m 

szerokości, a ściany były ozdobione freskami. W okresie swej potęgi Mykeny 

nie tylko podporządkowały sobie innych Greków. Umocniły swoje wpływy, 

szczególnie handlowe, na Cykladach, w Azji Mniejszej, a nawet w Egipcie. 

 Jeżeli wierzyć Homerowi, w XII wieku p.n.e. Achajowie pod wodzą 

Agamemnona prowadzili wojnę z Troją. Odkrycia archeologiczne świadczą, że 

Achajowie utrzymywali wówczas stosunki z północno-zachodnim wybrzeżem 

Azji Mniejszej i że właśnie w tym czasie została zburzona Troja. Tak więc 

opisane w Iliadzie starcie zbrojne pomiędzy Achajami i Trojanami mogło mieć 

miejsce. Homer twierdzi, że Agamemnon stworzył koalicję przeciwko Troi, 

składającą się z królów greckich panujących od Krety i Rodos do Kefalleni, od 

Pylos do Dodony. Król Troi, w Iliadzie nazwany Priamem, również stworzył 

koalicję, wskutek czego siły były wyrównane. Agamemnon musiał zrezygnować 

_______ 

11
 Bitwy rozpoczynały się od pojedynku wodzów walczących na rydwanach. Królowie 

walczyli w pierwszych szeregach. 
 

12
 Bramę do pałacu mykeńskiego wieńczy płaskorzeźba przedstawiająca dwa lwy. 

Stąd nazwa Brama Lwia. 
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z szybkiego opanowania miasta i rozpocząć długotrwałe oblężenie. Troja została 

zdobyta, lecz zwycięstwo zostało drogo opłacone przez Achajów. Wojna 

trojańska była ostatnim wielkim przedsięwzięciem Myken, na dodatek 

przekraczającym ich możliwości finansowe. 

 Społeczeństwo mykeńskie upadło pod ciosami plemion doryckich
13

, które 

w 80 lat po upadku Troi, najechały Mykeny. Dorowie pod naciskiem ludów 

tracko-iliryjskich posuwali się w głąb Półwyspu Bałkańskiego w poszukiwaniu 

pastwisk i gruntów. Niektórzy z nich osiedlali się po drodze, inni doszli do 

Peloponezu, zajęli żyzną Równinę Lakońską, przeprawili się na Kretę i osiedlili 

ma wyspach Morza Egejskiego
14

. 

 Wszystkie analizy upadku kultury mykeńskiej wskazują na dwie główne 

przyczyny: prawdopodobnie Dorowie mieli lepsze uzbrojenie, co stwarzało im 

przewagę a potęga mykeńska została nadwerężona wskutek długotrwałej i 

wyczerpującej wojny trojańskiej. 

 

1.3. Okres od XII do VIII wieku p.n.e. 

 

Dla historyka, stulecia od XII do VIII p.n.e. w Grecji, są niezwykle trudne 

do opisania. Poza Iliadą i Odyseją Homera, nie ma właściwie żadnych źródeł. 

Prawdopodobnie w tym okresie Grecy należeli do rodów, z rodów składały się 

fratrie, a z fratrii plemiona
15

. Połączone plemiona tworzyły ludy. Najstarsze 

plemiona były związkami wojskowo-kultowymi. Każde miało swój określony 

teren, gdzie znajdował się ołtarz ku czci bogów i odbywały się zebrania.  

_______ 

13 
Dorowie obok Jończyków, Achajów i Eolów byli jedną z głównych grup plemion 

starogreckich.
 

14
 Zob. Tukidydes, I, 12.

 

15
 Greckie określenie rodu to genos. Bractwa to fratrie, a fyle to plemiona. 
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Plemiona (fyle) stanowiły silne organizacje społeczne, uświęcone wielowiekową 

tradycją i religią. Na ich czele stał wybierany wódz i kapłan w jednej osobie 

nazywany fylobasileus. We wspólnocie rodowej najwyższa władza należała do 

całego ludu (demos), który zbierał się i rozstrzygał wspólne sprawy, szczególnie 

dotyczące wojen. Zgromadzenie to zwane agorą było zwoływane przez króla, 

gdy ten chciał naradzić się z ludem we wszystkich ważnych sprawach, 

szczególnie w sprawach wojny. Dużą rolę odgrywała także bule – rada 

starszych. 

 Królowie, jako wodzowie i kapłani, byli obieralnymi urzędnikami, 

służącymi interesom ogółu. Otrzymywali oni temenos, działkę ziemi ornej i 

działkę pod winnicę, dary, zaszczyty i lepszą cząstkę przy wspólnym stole. W 

ten sposób zaczęła powstawać arystokracja. 

 Z opisów wynika, że praca rolnika była niezwykle uciążliwa. Do prac 

polowych używano wołów. Pola orano długimi bruzdami, i to kilkakrotnie. 

Obok wołów używano jako siły pociągowej również mułów. Narzędziami 

rolniczymi obok pługa były też: motyka, tłuczek i rydel, których używano do 

spulchniania ziemi i sadzenia roślin ogrodowych. Stosowano płodozmian a 

także nawożenie. Jednostką wymiany było bydło, głównie byki, a także 

przedmioty wartościowe z brązu, żelaza czy złota. Z czasem niektórzy z królów 

zaniedbywali swoje funkcje wojskowe i kapłańskie, przestawali się interesować 

rolnictwem, stawali się natomiast zawodowymi kupcami i przedsiębiorcami. 

 Włodzimierz Lengauer opisując osadnictwo, społeczeństwo i stosunki 

polityczne w wieku X i IX p.n.e. za przykład podaje m.in. osadę Lefkandi: 

„Obfitość znalezisk (przede wszystkim ceramika, następnie biżuteria i ozdoby 

oraz małe formy rzeźby, w tym słynna gliniana figurka centaura) świadczy o 

wysokim poziomie kultury i zamożności mieszkańców osady. Być może w 

Lefkandi należy szukać początku klasycznej świątyni greckiej, znajdował się tu 

zagadkowy budynek z absydą, pokryty dachem wspartym na kolumnach, było to 

zapewne miejsce pochówków bogatej rodziny arystokratycznej.  
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Lefkandi ma początki jeszcze w epoce brązu, wydaje się jednak, że około 

połowy X w. ciągłość osadnicza została przerwana i nową osadę w tym okresie 

założyła ludność przybyła z zewnątrz. Osadnictwo z IX w. przynosi już 

początek urbanizacji, zjawiska znanego wtedy także z innych terenów. 

Charakter osady miejskiej ma w tej epoce także eolska Smyrna (tzw. Stara 

Smyrna w odróżnieniu od późniejszego miasta jońskiego). Podobne osady 

otoczone murami pojawiają się w Iazos w Karii i na Andros (Zagora).  

W początkach IX w. w grobach Lefkandi pojawiło się złoto, najpewniej 

pochodzące ze Wschodu. Wyraźnie wykształciła się wówczas warstwa 

zamożnej ludności. Stawia to przed nami pytanie o charakter struktury 

społecznej i typ stosunków społeczno-politycznych w tym okresie. Niestety, 

jesteśmy skazani tylko na dane archeologii. 

Przede wszystkim możemy stwierdzić, że Lefkandi, Stara Smyrna i 

Zagora to raczej wyjątki. W całym okresie XI-IX w. przeważało osadnictwo 

typu wiejskiego, głównym zajęciem ludności było rolnictwo i hodowla. Ludność 

żyła w niewielkich osadach zapewne tworzących lokalne wspólnoty. Mogła to 

być jednostka przypominająca mykeńską gminę terytorialną (damos) lub wieś 

okresu późniejszego (kome). Te damoi i komai stawały się zapewne 

samodzielnymi, niezależnymi organizmami, na ich czele stali przywódcy o 

różnym chyba zakresie władzy i uprawnieniach (zwani być może basileusami, z 

pewnością pełniący w razie potrzeby funkcje dowódców wojskowych). Obraz 

potężnych królów rządzących silnymi państwami jest wyłącznie tworem 

późniejszej tradycji. Władza basileusa była zapewne niestała, bez uregulowanej 

kwestii następstwa, raczej słaba i zawsze ograniczona przez innych 

pretendentów pochodzących spośród zamożniejszej ludności. Mogła się już 

wtedy formować u boku takiego przywódcy jakaś rada”
17

. 

Zapewne w tym okresie toczyły się jakieś lokalne wojny, a raczej 

grabieżcze wyprawy, bowiem kiepskie uzbrojenie w tamtych czasach nie 

pozwalało na wielkie kampanie. Ale też trzeba stwierdzić, że przewaga militarna 
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rodziła skutki polityczne, czego przykładem mogą być Ateny w Attyce. Jak 

podają przekazy tradycyjne, Attyka została zjednoczona przez herosa Tezeusza. 

A wiodącą rolę w Attyce sprawowały Ateny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

17
 W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, ss. 15.16. 
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2. Okres archaiczny 

 

 

2.1. Okres wielkiej kolonizacji 

 

 W wieku VIII p.n.e. Grecja weszła w okres archaiczny. Jeszcze wcześniej 

zaczęły się formować plemiona greckie i można już mówić o zarysie głównych 

krain Grecji historycznej. Należy wymienić trzy zasadnicze grupy plemion i 

tereny, które zajmowały. W skład grupy achajsko-eolskiej (na północnym 

wschodzie) wchodziły: Tesalia, Beocja, Arkadia, wyspa Lesbos i Eolida w Azji 

Mniejszej. Do grupy jońskiej należała Attyka, część wysp na Morzu Egejskim, 

m.in. Chios, Samos, Naksos, a także środkowa część Azji Mniejszej z Efezem i 

Miletem. Grupę dorycką (na południu) stanowiły: Korynt, Egina, Megara, 

Argos, Sparta, Kreta, Rodos i południowa część Azji Mniejszej (Halikarnas). 

Każda z wymienionych grup mówiła swoim własnym dialektem. 

 Z czasem na plan pierwszy wysunęły się dwa miasta, Ateny i Sparta, 

które wraz z przyległymi terenami zostały potęgami świata greckiego. Ateny 

osiągnęły swój kształt polityczny dopiero w VI wieku p.n.e., ale już w wieku 

VIII ustaliło się terytorium państwa ateńskiego. Natomiast Sparta przez ten cały 

okres walczyła o swój kształt terytorialny. W tym czasie przybrała kształt 

ustrojowy, który właściwie nie zmienił się potem przez kilka stuleci. 

 Grecka kolonizacja przeszła przez kilka etapów. Początkowo odbywało 

się to w ten sposób, że odważni ludzie wyruszali w obce, dalekie kraje, by 

poszukiwać bogactw lub po prostu lepszego bytu. Dopiero później kolonizacja 

przybrała charakter zorganizowany. Poszczególne miasta zastrzegały sobie 

określony teren, na który wysyłały swoich kolonistów. Inicjatywa wyszła przede 

wszystkim od miast Azji Mniejszej, takich jak Milet, od niektórych miast na 

wyspach, np. Chalkis na wyspie Eubei oraz od miast w samej Grecji, np. 

Koryntu i Megary. Ruch ten zmierzał we wszystkich kierunkach. Osadnicy 
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wyruszyli na zachód, gdzie dotarli do Sycylii i południowej Italii, południowej 

Francji i wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego. Na wschodzie osiedlili się na nie 

zajętych dotąd miejscach wybrzeży Azji Mniejszej. Na północy i północnym 

wschodzie skolonizowali wybrzeże trackie Morza Egejskiego, rejon Propontydy 

i Hellespontu a także basen Morza Czarnego. 

 W przeciwieństwie np. do Fenicjan, którzy w koloniach zakładali głównie 

faktorie handlowe, Grecy poszukiwali terenów rolniczych, bowiem głód ziemi i 

przeludnienie Grecji były naczelnym motywem takiego działania. Przykładem 

może być kolonizacja Sycylii
1
. Skolonizowano całe wybrzeże południowej Italii 

i Sycylii zajmując tereny rolnicze, a ludność miejscową wyparto w góry. Jednak 

w zachodniej części Sycylii grecka fala kolonizacyjna napotkała falę przeciwną  

_______ 

1
 Pierwszą kolonią było tu Naksos, założone w roku 734 p.n.e. przez 

Chalkidyjczyków. U stóp Etny powstała Katane. W roku 733 p.n.e. Koryntianie założyli 

później największe miasto Sycylii Syrakuzy. W. Lengauer komentuje: „Założenie kolonii 

było każdorazowo świadomym, planowanym aktem grupy osadników, na czele której stał 

pochodzący z metropolis (miasto – założyciel) przywódca wyprawy (oikistes). Często poza 

emigrantami z metropolis w wyprawie uczestniczyli Grecy z innych miast, pokrewnych 

metropolii. Oikistes z reguły wywodził się z warstwy rządzącej w metropolii, jak to było w 

wypadku Syrakuz, których założycielem był Archias z rodu Bakchiadów rządzącego 

wówczas w Koryncie. Osadnicy dzielili między siebie ziemię objętą w posiadanie i 

przeznaczoną pod uprawę (chora, teren wiejski, rolniczy). Każdy z nich otrzymał przydział 

gruntu (kleros). Być może zasady podziału i wielkość kleros określano już w momencie 

organizowania wyprawy, jeszcze przed przybyciem w nowe miejsce. Trudno z całą 

pewnością stwierdzić, czy zawsze z góry określano cel wyprawy i czy znano dobrze (z 

opowieści? z jakichś przewodników żeglarskich?) teren, na którym chciano się osiedlić. 

Często rad i wskazówek udzielała wyrocznia delficka, jej kapłani mogli mieć dobre 

rozeznanie co do szlaków morskich i odległych ziem z racji panhelleńskiego charakteru 

sanktuarium delfickiego, do którego docierali Grecy z różnych stron, a także cudzoziemcy 

(Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, ss.33.34). 
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z fenickiej Kartaginy, która rościła sobie prawo do zachodniej części wyspy
2
. W 

południowej Italii swoją jedyną kolonię założyła Sparta. Był to Tarent. Powstały 

jeszcze inne kolonie greckie, jak Sybaris czy Kroton. Z południowej Italii 

transportowano do Grecji zboże, wino, oliwę, wełnę, skóry oraz budulec. 

 W końcu VII wieku p.n.e. osadnicy z Fokai w Azji Mniejszej, na zachód 

od Półwyspu Apenińskiego założyli Massalię w Ligurii
3
, która dzięki 

dogodnemu położeniu cieszyła się sławą szczególnie bogatego i kulturalnego 

miasta w zachodniej części Morza Śródziemnego. Morze z jednej strony, żyzna 

dolina Rodanu z drugiej, stanowiły podstawę rozkwitu Massalii. Zabytki kultury 

materialnej stwierdzają obecność i wpływy tej kolonii nie tylko na terenie 

współczesnej Francji i Półwyspu Pirenejskiego, lecz także na wyspach 

Brytyjskich. Messalia skolonizowała również wschodnie wybrzeże Półwyspu 

Pirenejskiego. Nie powiodła się kolonizacja na południu Hiszpanii. Na 

przeszkodzie stanęła Kartagina. 

 W końcu VIII i na początku VII wieku p.n.e. Grecy skolonizowali 

półwysep Chalkidikę. Swą nazwę otrzymał od miasta Chalkis na Eubei, które 

założyło tam aż 32 kolonie. Dopiero po okresie stu lat przybyli w to miejsce 

przedstawiciele innych miast, m.in. Koryntu, którzy założyli miasto o nazwie 

Potidaia. Z Chaldikiki wożono do Grecji drewno i metale. Metale 

transportowano również z Tracji, skąd do Grecji docierały nie tylko dobra 

materialne. 

 VII wiek p.n.e. to również czas kolonizacji Hellespontu, Propontydy i 

Pontu. Powstają wówczas m.in. Abydos nad Hellespontem i Kyzikos nad 

Propontydą. W tym samym czasie nad Bosforem założono Chalkedon.  

_______ 

2
 W czasach późniejszych o wpływy na Sycylii walczyły też Rzym i Kartagina. 

3
 Dziś jest to Marsylia we Francji. 

 



25 

 

Natomiast na europejskim brzegu cieśniny, na półwyspie oddzielającym Złoty 

Róg od Morza Marmara, znajdowała się kolonia Byzantion
4
. Również na 

Krymie, zwanym wcześniej Chersonezem Taurydzkim, powstały kolonie 

greckie, takie jak Chersonez, w pobliżu dzisiejszego Sewastopola, będący 

początkowo jońską przystanią morską, którą z czasem obsadzili koloniści z 

Heraklei leżącej na południowym wybrzeżu Morza Czarnego. Heraklea 

wcześniej była kolonią Megary. Kolonie północno-pontyjskie, wpierw rolnicze, 

dzięki swemu wyjątkowemu położeniu stały się koloniami handlowymi, 

punktami składu i pośrednikami w handlu z północnym wschodem. 

 Właśnie handel z północą i północnym wschodem odgrywał ważną rolę w 

ogólnogreckim życiu gospodarczym. Prowadzono bardzo ożywioną wymianę 

handlową ze Scytami, którzy zamieszkiwali północne obszary 

nadczarnomorskie. W zamian za niewolników, zboże, wełnę, solone i suszone 

ryby czy futra, miejscowa ludność otrzymywała wyroby rzemiosła greckiego, 

wino i oliwę. O wielkim rozwoju handlu grecko-scytyjskiego świadczą 

wykopaliska archeologiczne przeprowadzone w kurhanach scytyjskich oraz w 

greckich osadach na Krymie. Grecy dosłownie zalewali Scytów swoimi 

towarami, bronią, kosztownymi sprzętami, winem i oliwą. Niektóre miasta 

nawet specjalizowały się w produkcji naczyń metalowych z wyobrażeniami scen 

z życia Scytów. 

 Trudniej kolonizacja grecka przebiegała we wschodnich rejonach Morza 

Śródziemnego, ponieważ tam trzeba było rywalizować z Fenicjanami. Grecy 

przebywali również w Egipcie. Wpierw jako najemni żołnierze faraona, potem 

jako kupcy. Z łaski faraona, Grecy mieszkali w Naukralis, w delcie Nilu, które 

doszło do ogromnego rozkwitu dzięki urodzajnej okolicy i dzięki dogodnemu 

_______ 

4
 Milezyjczycy i osadnicy z innych miast, którzy się później do nich przyłączyli, 

osiedlili się na południowym, azjatyckim brzegu Pontu. Na zachodnim, trackim wybrzeżu 

Morza Czarnego ważniejszymi koloniami były Odessos, Tomi, Istros, Tyras, Olbia. 
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położeniu do handlu
5
. Relację o pierwszych osadnikach greckich w Egipcie 

odnajdujemy u Herodota. Było to za czasów faraona Psammetycha I, który tron 

zawdzięczał najemnikom greckim (Jończykom) i karyjskim. Odwzajemniając 

się nadał im „do zamieszkania grunty, które leżały naprzeciwko siebie, a w 

środku płynął Nil. Otrzymały one nazwę Stratopeda (...) nieco poniżej miasta 

Bubastis przy tak zwanym peluzyjskim ramieniu Nilu”
6
. Herodot jednak pomylił 

się. Naukratis leży po drugiej stronie delty. 

 

2.2. Rozwój rzemiosła i rolnictwa 

 

Rzemiosło greckie rozkwitło dzięki zamorskiej wymianie handlowej. 

Najwcześniej rozwinęła się metalurgia
7
. Z produkcji przedmiotów metalowych, 

z miedzi, brązu i żelaza słynęły miasta Azji Mniejszej. Z powodu 

zapotrzebowania na odzież, tkaniny i przedmioty domowego użytku, nastąpił 

rozwój wytwórczości tkackiej, farbiarskiej, ceramicznej, garbarskiej i innych. 

Głównym ośrodkiem tej wytwórczości był Milet. Wyrabiane tam tkaniny 

cieszyły się światową sławą, podobnie jak tkaniny wełniane, wyrabiane w 

Megarze. Z wytwórczości ceramicznej słynęły Ateny, Korynt i Milet. Ponieważ 

był zwiększony popyt na produkty wysokiej kultury rolniczej, nastąpiło 

przejście od mało dochodowej uprawy zbóż do uprawy winogron, oliwek i 

owoców. Zajmowano się też ogrodnictwem i pszczelarstwem. 

_______ 

5
 Na zachód od Egiptu leżała inna kolonia Kyrene (Cyrena), skąd do Grecji wożono 

konie oraz sylfium, roślinę leczniczą i jednocześnie przyprawę kuchenną. 

6
 Herodot, II 154. Greccy żołnierze zostali osiedleni również w trzech innych 

garnizonach, by pilnować granic Egiptu: w Marea od strony Libii, w Dafnaj dla ochrony prze 

najeźdźcami z Arabii i Syrii oraz na Elefantynie, wyspie na Nilu w Asuanie, dla obrony przed 

Nubiczykami. 

7
 Już w VII wieku p.n.e. niejaki Glaukos z Chios wynalazł sposób lutowania żelaza. 
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2.3.  Rozwój miast 

 

Pierwotny charakter polis zmienił swoje znaczenie. Miasta VIII wieku 

p.n.e. to już nie są miasta okresu mykeńskiego, które straciły znaczenie. Ani nie 

są to homerowe poleis, które były ufortyfikowanymi ośrodkami. Polis to nie 

tylko część ufortyfikowana, ale cały zespół osiedli, wchodzących w obręb tego 

miasta. Największym miastem na wschodzie był Milet, na zachodzie Korynt. 

Prawdopodobnie miasta Azji Mniejszej rozwijały się najszybciej, ponieważ były 

położone pomiędzy Grecją właściwą a miastami Wschodu, stawały się więc 

pośrednikami w handlu a także łącznikami ułatwiającymi przekazywanie kultury 

wschodniej Zachodowi i zachodniej Wschodowi. Sprzyjało to również 

rozwojowi rzemiosła i prowadzeniu handlu. Stosunki polityczne także sprzyjały 

miastom greckim, acz w końcu VII wieku p.n.e. wiele z tych miast dostało się 

pod panowanie Lidii. Lidyjczycy byli jednak bardzo tolerancyjni ograniczając 

się do pobierania umiarkowanych podatków i umożliwiając prowadzenie 

wszelkiego rodzaju handlu tranzytowego. 

 

2.4. Hoplici 

 

W wieku VII p.n.e. pojawiają się w Grecji nowe zjawiska, m.in. spisanie 

praw, tyrania i hoplici. Hoplita jest terminem greckim pochodzącym od wyrazu 

hoplon, który oznacza tarczę. W liczbie mnogiej hopla to całość uzbrojenia 

żołnierza. Tak więc hoplita to ciężkozbrojny wojownik należący do piechoty. 

Tarcza była najważniejszą częścią jego wyposażenia, która osłaniała go z lewej 

strony. W prawej ręce trzymał krótki miecz, ale na wyposażeniu miał również 

ponad dwumetrową włócznię. Posiadał także pancerz i hełm oraz nagolenice. 

Razem z hoplitami pojawił się zwarty szyk walki zwany falangą. Tak zwarty 

oddział żołnierzy maszerował wspólnie na wroga, starając się by doszło do 
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starcia bez przełamania szyku. Hoplita swoją prawą stronę miał osłoniętą tarczą 

towarzysza. Nie wolno było porzucić tarczy, bo odsłaniało się towarzysza w 

szeregu i powstawało zagrożenie dla całej falangi. Jej siłą był zmasowany atak 

zwartego szyku, który działał siłą uderzenia. Często rozstrzygnięcie następowało 

w pierwszym zwarciu. O skuteczności falangi decydowało współdziałanie 

wszystkich żołnierzy. Był to niewątpliwie przełom w kwestii toczenia bitew. O 

powodzeniu działań hoplitów decydowało poczucie wspólnoty żołnierzy. 

 

2.5. Prawodawcy 

W tym czasie w greckich poleis władzę sprawowała arystokracja, np. w 

Koryncie, Mitylenie i Efezie. Często terenem działania arystokracji była rada, w 

skład której wchodzili przedstawiciele elit, wyodrębnionych na podstawie 

posiadanego majątku bądź urodzenia. Źródłem prawa były normy obyczajowe 

oparte na autorytecie tradycji i boskim pochodzeniu. Wierzono także, że całość 

norm obyczajowych ma zaplecze religijne. 

Po raz pierwszy prawa zostały spisane w koloniach. Ich autorów Grecy 

nazywali prawodawcami. Choć trzeba od razu wyjaśnić, ze oni nie tworzyli 

praw a jedynie nadawali formę pisaną już obowiązującym zasadom. Za 

pierwszego prawodawcę uchodzi Zaleukos z Lokroi Epizeferyjskich. Jego 

przepisy dotyczyły ochrony prywatnej własności, sfery obyczajów i polityki. Z 

kolei Charondas z Katany wprowadził zasadę odpowiedzialności sądowej za 

fałszywe świadectwo. Filolaos z Koryntu wprowadził przepisy regulujące 

dziedziczenie. 

Najprawdopodobniej z VII wieku p.n.e. pochodzi ze Sparty tzw. Wielka 

Rhetra, dokument określający zręby ustroju państwa
8
. Inne przepisy tego 

rodzaju pochodzą z Dreros i Chios. 

_______ 

8
 Legendy mówią o Likurgu, reformatorze i prawodawcy ze Sparty, który miał zająć się 

reformami politycznymi. 
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Najbardziej znanym prawodawcą był Drakon, który ustanowił prawa w 

Atenach w roku 621 p.n.e. Jego prawa już w starożytności były przedmiotem 

wręcz legendarnych opowieści, bowiem ich tekst, niestety, nie zachował się. W 

szczątkowej formie można je znaleźć u innych autorów. Wszystkie przepisy 

Drakona, z wyjątkiem praw o zabójstwie, unieważnił później Solon. Prawa 

Drakona postrzegane były jako bardzo surowe. Mówiono wręcz o drakońskich 

karach. Tak postrzegał je również Plutarch opisując życie Solona. Historycy 

przyjmują jednak jego opisy jako niewiarygodne. Z tego, co się zachowało 

wiemy, że Drakon rozróżniał w zabójstwie czyn umyślny od nieumyślnego, 

przewidywał kary wygnania, dopuszczał możliwość przebaczenia przy 

zabójstwie nieumyślnym. 

 

2.6. Tyrania 

 

Tyrania była typem władzy, jaka pojawiła się w VII wieku p.n.e. Była to 

władza nie posiadająca legitymacji do jej sprawowania, zdobyta siłą lecz 

sprzeczna z dotychczasową tradycją. Tyran był uzurpatorem, rządzącym 

niezgodnie z obowiązującym prawem i zwykle wspierającym się na sile 

podporządkowanych mu oddziałów zbrojnych. Po raz pierwszy tyrania miała 

miejsce w Koryncie, kiedy w roku 657 p.n.e. Kypselos obalił rządy rodu 

Bakchiadów, w którym sam piastował stanowisko dowódcy wojskowego. Jego 

funkcja pewnie dopomogła mu w dokonaniu przewrotu. Kypselos wygnał 

Bakchiadów, skonfiskował ich majątek i dokonał podziału ziemi, co zostało 

odebrane bardzo pozytywnie. Po śmierci Kypselosa w roku 627 p.n.e. władzę 

przejął jego syn Periander, który panował przez czterdzieści lat. Ostatnim z tej 

dynastii był Psanmetyk. Rządził tylko trzy lata i został zamordowany. Po 

obaleniu tyranii w Koryncie utrwalił się ustrój arystokratyczny. 

Za rządów tyranów nastąpił ogromny rozwój Koryntu, szczególnie w 

handlu morskim. Leżące nad dwoma morzami miasto posiadało dwa porty, 
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wówczas nie połączone jeszcze kanałem, choć być może Periander próbował go 

przekopać. Oba porty połączone były specjalnie wybudowaną drogą do 

przeciągania statków po lądzie.  

Megara również doświadczyła tyranii w postaci rządów Teagenesa, który 

władzę zdobył w drugiej połowie VII wieku p.n.e. Zniszczył stada bydła 

należące do bogaczy. Prawdopodobnie przeprowadził konfiskatę pastwisk, które 

następnie rozparcelował. Wiemy również, że dla Megary zdobył Salaminę. 

Tyrania w Sikyonie trwała od roku 655 do 556 p.n.e. Jej 

najwybitniejszym przedstawicielem był Kleistenes. Za jego czasów miasto stało 

się potęgą, szczególnie polityczną i religijną. Natomiast w Mitylenie, na wyspie 

Lesbos, tyrania wystąpiła pod koniec VII wieku p.n.e., gdzie rządził najpierw 

Melanchros, a po nim Myrsilos. W Milecie zaś tyran Trasybulos, który 

sprawował władzę na przełomie VII i VI wieku p.n.e., zasłynął z sukcesów w 

wojnie z Lidią. 

Jednym z najwybitniejszych tyranów był Polikrates, który rządził na 

Samos w latach 538-524 p.n.e. Był typowym przykładem tyrana. Pochodzenie 

niearystokratyczne, władza zdobyta siłą, rządy surowe i brutalne. Zbudował 

jednak silną flotę, zapewniając Samos siną pozycję na morzu. Miał olbrzymie 

powodzenie i szczęście, jak również bogactwo, o czym już za jego życia krążyły 

legendy. 

Rządy tyranów, wszędzie gdzie się pojawiły, zapewniały rozwój polis i 

pomyślność. Przyczyniły się również do rozwoju kultury. Na przykład 

Kleistenes w Sikyonie miał wpływ na powstanie teatru i tragedii. Tyrani 

zapraszali poetów, dbali o sztukę. Z reguły z szacunkiem odnosili się do 

ośrodków religijnych i kulturalnych. Dbali o rozwój gospodarczy. Organizowali 

zawody w formie igrzysk. Bilans ich rządów jest więc zdecydowanie dodatni. 
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3. Sparta i Ateny w okresie archaicznym 

 

 

 Największą rolę w historii starożytnej Grecji odegrały Sparta i Ateny. Są 

to dwa typy greckich poleis, biegunowo od siebie odmiennych, czasami 

współpracujących ze sobą, niekiedy natomiast zaciekle za sobą walczących. 

Ponieważ dzieje Grecji zarówno archaicznej, jak i klasycznej koncentrują się 

głównie na nich, przeto i my poświęcimy im nieco miejsca. 

 

3.1. Sparta 

 

Ogromne znaczenie dla rozwoju Sparty stanowiły warunki naturalne, w 

jakich rozkwitło to polis. Była to południowa część Peloponezu, gdzie znajdują 

się dwie równiny, Meseńska i Lakońska, rozdzielone pasmem gór Tajget. 

Właśnie równina Lakońska, przez którą płynie rzeka Eurotas, stanowiła 

podstawowe terytorium Sparty, które później zdecydowanie powiększyło się
1
. 

Był to teren świetnie nadający się na pastwiska i do uprawy roli. Zbocza Tajgetu 

pokryte były lasami, winnicami i drzewami owocowymi. Niestety, początkowo 

Sparta nie miała dostępu do morza. 

Najwcześniejsze dzieje Sparty owiane są legendą. Prawdopodobnie Sparta 

przeddorycka była miastem epoki mykeńskiej, gdzie miał żyć król Menelaos, 

brat Agamemnona a mąż Heleny. Zachowało się też podanie o wyprawie 

potomków herosa Heraklesa na Peloponez i podbicia przez  nich Argos, Mesenii 

i Lakonii. W ten sposób Dorowie mieli się umocnić na Peloponezie. 

_______ 

 
1
 W przededniu wojen perskich Sparta, zwana również Lacedemonem zajmowała 

obszar ok. 2/5 Peloponezu, który liczył wraz z wyspą Kytherą blisko 8500 km
2
. Zob. W. 

Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, ss. 83.84. 
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Postacią, która także jest owiana legendą, jest Likurg, nazywany 

prawodawcą Sparty. To od niego miał pochodzić dokument zwany Wielką 

Rhetrą (Retrą). Rhetra w archaicznym dialekcie doryckim oznacza prawo, 

postanowienie lub ustawę. Dokument ten miał otrzymać Likurg od wyroczni 

delfickiej w VIII wieku p.n.e. Legenda mówi, ze Likurg był stryjem i 

wychowawcą króla spartańskiego. Więc w rzeczywistości to on sprawował 

rządy, a Rhetra stanowiła podstawę państwa spartańskiego
2
. Likurg 

przeprowadził reformę rolną
3
. Później opuścił Spartę. Po jego śmierci 

zbudowano mu świątynię i ogłoszono go herosem, a może nawet bogiem. Z 

czasem jego imię stało się symbolem sprawiedliwości. 

 W połowie VIII wieku p.n.e. doszło do wybuchu pierwszej wojny 

meseńskiej. Przyczyną była zaborcza polityka Sparty. Wojna zakończyła się 

podbojem Mesenii i ujarzmieniem jej mieszkańców. W następnym wieku miała 

miejsce druga wojna meseńska, spowodowana próbą uwolnienia się spod jarzma 

Sparty, także zakończona jej zwycięstwem. 

Ludność Sparty dzieliła się na trzy grupy: Spartiatów, periojków i 

helotów. Ci pierwsi byli grupą panującą i liczyli, z tendencją spadkową, ok. 

dziewięć tysięcy obywateli. Wszyscy mogący uzbroić się na własny koszt 

tworzyli gminę równych. Materialną podstawę gminy stanowiła ziemia 

_______ 

 
2
 Plutarch podaje to prawo w formie polecenia: „Założywszy przybytek Zeusa 

Syllańskiego i Ateny Syllańskiej, ufyliwszy fyle i uobawszy oby, ustanowiwszy geruzję 

trzydziestu wraz z naczelnikami, z pory na porę zbierać się na zgromadzenie między Babyką 

a Knakion, tak zgłaszać i cofać wnioski, lud zaś niech ma głos i władztwo” (cyt. za W. 

Lengauer, dz. cyt., s. 85.) Niestety, jest rzeczą niezwykle trudną zrozumieć ten dokument. Nie 

wiemy, co to za teren pomiędzy Babyką a Knakion, jak również co to za sanktuaria Zeusa i 

Ateny Syllańskich. Dziwne formy czasownikowe (nawet w języku greckim) ufyliwszy i 

uobawszy, prawdopodobnie dotyczą podziału obywateli na fyle i oby. 

3
 Według tradycji Likurg podzielił całe terytorium Sparty na dziesięć tysięcy działek 

(kleroi), odpowiednio do liczby Spartian wchodzących w skład pospolitego ruszenia. 
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uprawiana przez helotów, którzy byli ludnością podbitą. Obok helotów również 

periojkowie
4
 byli ludźmi o niższym statusie. Chociaż wolni, nie mieli żadnego 

wpływu na sprawy państwowe. Spartiaci narzucili pozostałym obywatelom 

oligarchię. 

 Interesującą rzeczą jest, że Sparta miała dwóch królów. Jeden pochodził z 

rodu Agiadów, drugi z Eurypontydów. Królowie zawiadywali pospolitym 

ruszeniem
5
, rozpatrywali sprawy prawne i spełniali funkcje kapłańskie. 

Najwyższym jednak organem sprawującym władzę była geruzja, czyli rada 

starszych, która składała się z 28 gerontów i 2 królów. Gerontów wybierało 

zgromadzenie ludowe spośród wpływowych rodów spartańskich. Geruzja 

zbierała się raz w miesiącu rozstrzygając sprawy dotyczące wojny i pokoju. 

M.in. wybierała nadzorców zwanych eforami, którzy dbali o interesy górnej 

warstwy obywateli spartańskich. Od nich zależał pobór do wojska, 

towarzyszenie królom w wyprawach wojennych i ich kontrolowanie, władza 

sądownicza, przed którą mogli postawić również królów, oraz kierowanie 

polityką Sparty. Cały ustrój i życie w Sparcie miało wojskowy charakter. 

Właściwie życie Spartan, a szczególnie wojowników, w czasie pokoju nie 

różniło się od życia w czasie wojny. Nawet w czasie pokoju byli skoszarowani, 

jedynie na noc wracali do swoich rodzin. Każdy Spartanin składał co miesiąc 

produkty na wspólne obiady nazywane syssitia lub fiditia. Także inne dziedziny 

życia były podporządkowane interesom wspólnoty. Obywatele Sparty nie 

rozporządzali swoimi osobami. Rodzice nie mogli wychowywać dziecka bez 

uprzedniej zgody gerontów. Ojciec przynosił noworodka, który przez nich 

zbadany mógł być zachowany przy życiu, lub skazany na zaniesienie do 

Apotetai, cmentarza w rozpadlinie Tajgetu. Przy życiu zostawiano tylko dzieci 

dobrze zbudowane i silne.  

_______ 

4
 Periojkowie byli również zobowiązani do służby wojskowej. 

5
 Na wyprawę wyruszał tylko jeden z królów. 
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W całej Grecji słynne było wychowanie spartańskie. Nosiło ono piętno 

wojskowe. Podstawą była zasada, aby zwyciężać w bitwie i być karnym. Młodzi 

przez cały rok chodzili boso i nosili prostą, szorstką odzież. Większą część dnia 

spędzali w specjalnych oddziałach, w których uprawiali sporty a także uczyli się 

czytać i pisać. Spartanin powinien mówić prosto i krótko, po lakońsku 

(lakonicznie). Młodzi Spartiaci wspólnie jedli, pili i nocowali. Spali na twardym 

posłaniu z trzciny. A pod pozorem obrzędu religijnego urządzano w świątyni 

Artemidy biczowanie podrostków, w celu sprawdzenia ich wytrzymałości 

fizycznej. Aby wyrobić wytrzymałość, wyznaczano młodzieńcom trudne prace, 

które musieli wykonywać bez najmniejszego sprzeciwu i szemrania. Ksenofont 

komentuje: „Co się tyczy młodzieży, to na nią [prawodawca] zwrócił specjalną 

uwagę, będąc zdania, iż dla dobrobytu państwa ma wielkie znaczenie, jeśli 

młodzież będzie wychowana w należyty sposób”
6
. 

Sparta stanowiła jakby obóz wojskowy pośród ujarzmionej i zawsze 

gotowej do powstania ludności otaczających terytoriów, szczególnie Mesenii. 

Stąd ciągłe szkolenie militarne. Żołnierze byli bardzo dobrze uzbrojeni i 

zdyscyplinowani. Wojsko dzieliło się na oddziały liczące po 500 osób. Trzon 

armii stanowili hoplici, ciężkozbrojna piechota. Na wyprawę wyruszali przy 

śpiewie pieśni chóralnych, które zagrzewały do boju. Spartańska falanga 

uchodziła za armię niezwyciężoną. 

Sporo uwagi poświęcano w Sparcie także wychowaniu kobiet. Aż do 

czasu wyjścia za mąż uprawiały te same ćwiczenia cielesne co chłopcy. 

Ćwiczyły się w biegach, zapasach, rzucaniu dyskiem a nawet w walce na pięści. 

Przykładano do tego olbrzymią wagę, bowiem ich obowiązkiem było 

wydawanie na świat zdrowego potomstwa, przyszłych obrońców ojczyzny. 

Plutarch pisze, że Likurg „dziewczęta nakazał ćwiczyć w biegach, zapasach, 

rzucaniu dyskiem i oszczepem, żeby ich przyszłe dzieci rozwijały się zdrowo w  

_______ 

 
6
 Ksenofont, Ustrój Spartan, IV. 
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łonie zdrowej matki i żeby dzięki sile swego ciała szczęśliwie i łatwo odbywały 

poród”
7
. Spartanka, która wychodziła za mąż, całkowicie poświęcała się 

obowiązkom rodzinnym, a więc rodzeniu i wychowywaniu dzieci. 

 Aby zapobiec powstaniom helotów, co pewien czas Spartanie urządzali 

tzw. krypteje, ekspedycje karne, w celu wyniszczenia najdzielniejszych i 

najsilniejszych helotów. Oddziały młodzieży spartańskiej, uzbrojone w sztylety, 

w nocy napadały na osady helotów i wywołując panikę, zabijały wielu. 

 Próbowali też Spartanie ujarzmić Arkadię, jedną z krain Peloponezu, ale 

opór górskich plemion arkadyjskich zmusił ich do odwrotu. Gdy nie pomagała 

sztuka militarna zawierano przymierza. W ten sposób zorganizowany został 

Związek Peloponeski
8
, który aż do wojen grecko-perskich był największym i 

najsilniejszym ze wszystkich związków greckich. Hegemonia Sparty trwała aż 

do bitwy pod Salaminą, czyli pierwszej wielkiej bitwy morskiej, która wysunęła 

Ateny na czoło świata greckiego. Od tego czasu rozpoczął się wewnętrzny 

kryzys Sparty, który o mało nie doprowadził w rezultacie do rozkładu 

wszystkich instytucji w tym polis. 

 

3.2. Ateny 

Dzieje Aten, a w szerszym znaczeniu również Attyki, zaczynają się tak 

samo mgliście, jak dzieje Sparty. W mitologii zachowały się imiona herosów i 

legendarnych królów, takich jak Kekrops, Aigeus, Tezeusz czy Kodros. 

Pierwotnie Attyka składała się z kilku samodzielnych, zwaśnionych ze sobą 

państewek, które później zostały zjednoczone przez Tezeusza. Miał on 

uporządkować kraj i zjednoczyć pod wodzą Aten. Ateńska polis obejmowała ok.  

_______ 

 
7
 Plutarch, Likurg 14, 47. 

 
8
 Zwiazek Peloponeski obejmował wszystkie krainy Peloponezu z wyjątkiem 

Argolidy, Achai i północnych okręgów Arkadii. Później przystąpił do niego również Korynt. 
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2500 km
2
 oraz w VI wieku p.n.e. dodatkowo ponad 90 km

2
 powierzchni 

przyłączonej wyspy Salaminy.  Proces tworzenia państwa ateńskiego był 

długotrwały i zakończył się na początku VI wieku p.n.e. 

Władza zwierzchnia nad zjednoczoną Attyką miała trwać do VIII wieku 

p.n.e. Według mitologii ostatnim królem był Kodros. Potem na czele Aten stali 

wybierani archontowie, czyli rządcy. Pierwotnie urząd ten był dożywotni, 

później wybierano ich na dziesięć lat, w końcu jedynie na rok. Najpierw 

wybierano jednego archonta, natomiast od wieku VI p.n.e. było to kolegium 

archontów, składające się z dziewięciu wybitnych mężów
9
. Sprawowali oni 

swoje urzędy bez wynagrodzenia. Piastowanie urzędu archonta uchodziło za 

najwyższy zaszczyt i honor nie tylko dla osoby piastującej to stanowisko, ale 

również dla całego rodu. Po upływie terminu urzędowania archonci wchodzili w 

skład areopagu, czyli najwyższej rady państwowej. Tam rozpatrywano sprawy 

karne, zwłaszcza sprawy o zabójstwo. Wysuwano także kandydatury na 

stanowisko archontów i później ich kontrolowano. Areopag obradował na skale 

poświęconej bogu wojny Aresowi, stąd prawdopodobnie pochodzi jego nazwa
10

. 

W wiekach VII i VI p.n.e. w Atenach widać wyraźny podział na ludność 

bogatą i biedną. Do tej ostatniej należeli przede wszystkim wieśniacy. 

Arystoteles pisze: „Istniejący bowiem wówczas ustrój był bezwzględnie 

arystokratyczny, a ubodzy chłopi byli w niewoli u bogaczy, i to zarówno sami 

_______ 

 
9
 Pierwszy archont (archon eponymos) posiadał najwyższą władzę. Drugi archont-król 

(archon basileus) sprawował głównie funkcje kapłańskie, a także sądowe, ale związane z 

kultem religijnym. Trzeci archont-polemarch (polemarchos) był dowódcą sił zbrojnych. Było 

także sześciu archontów-tesmotetów (thesmothetai), którzy byli strażnikami prawa 

przewodniczącymi różnym kolegiom sądowym. 

 
10

 Członkami areopagu i archontami mogli być wyłącznie członkowie najbardziej 

wpływowych rodów ateńskich. Byli ludźmi bogatymi, więc rozporządzali odpowiednim 

majątkiem, posiadali też liczną służbę, która na nich pracowała. Sami więc mogli się 

zajmować sprawami państwowymi. 
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jak dzieci ich i żony; nazywano ich też poddanymi [pelatami] lub szóstakami. 

Taką bowiem część plonów otrzymywali jako zapłatę za pracę na ziemi 

bogaczy. Cała zaś ziemia była w posiadaniu niewielu. Jeśli więc nie oddali 

daniny, mogli być sprzedani w niewolę, tak samo jak ich dzieci”
11

.  

 Ponieważ niezadowolenie z istniejącego ustroju było coraz większe, w 

latach trzydziestych VII wieku p.n.e. doszło do zamachu Kylona, z pochodzenia 

arystokraty, zwycięzcy igrzysk olimpijskich i zięcia tyrana Megary Teagenesa. 

Kylon wraz z grupą zwolenników postanowił dokonać zamachu stanu w celu 

przejęcia władzy. Wraz ze swymi zwolennikami opanowali Akropol, ale nie 

udało się go utrzymać. Kylon zbiegł, a jego zwolennikom zagwarantowano 

darowanie życia, jeśli opuszczą świątynię Ateny. Niestety, po wyjściu ze 

świątyni, wszyscy zostali zamordowani. 

 

3.2.1. Reformy Solona 

 W roku 594 p.n.e. na arenie dziejów pojawił się Solon, zaliczony do grona 

słynnych siedmiu mędrców. Był nie tylko znany w Atenach, ale w całej Grecji. 

Pochodził z królewskiego rodu Medontydów, był podróżnikiem, filozofem i 

poetą. Zajmował się również handlem. Wiele uwagi poświęcał sprawom 

społecznym i wojskowym. Stąd po niepomyślnej dla Aten wojnie z Megarą, 

kiedy stracono Salaminę, Solon wzywał Ateńczyków do wznowienia wojny, 

mimo że obowiązywał zakaz poruszania tej kwestii, bowiem Ateny były bardzo 

wyczerpane wojną. Pod jego wpływem zakaz uchylono. Wznowiono działania 

wojenne a wodzem mianowano Solona. Kiedy Ateny zwyciężyły, Solon stał się 

najpopularniejszym człowiekiem w Attyce. Ale widziano w nim nie tylko 

zdolnego stratega wojennego. Uważano, że może być świetnym reformatorem i 

pogodzić interesy różnych grup społecznych. Plutarch pisze, że „większość  

_______ 

 
11

 Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, II, 2. 
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obywateli na zebraniach nawoływała się wzajemnie, by nie oczekiwać 

obojętnie, lecz wybrawszy na wodza męża obdarzonego zaufaniem uwolnić 

zalegających dłużników od długów, dokonać nowego podziału ziemi i 

całkowicie zmienić istniejący ustrój”
12

. Kiedy wybrano Solona pierwszym 

archontem, wyposażono go w szerokie pełnomocnictwa. „Bogaci przyjęli go 

życzliwie jako człowieka zamożnego, biedni jako uczciwego”
13

. Aprobatę 

otrzymał nawet od wyroczni delfickiej. 

 Pierwsza reforma Solona, która również okazała się najważniejszą, to 

usunięcie kamieni dłużniczych, znajdujących się na gruntach dłużników
14

. 

Jednym aktem uwolniono wszystkich dłużników, a wraz z tym zakazano na 

przyszłość pożyczek pod zastaw osoby i sprzedawania do niewoli. Od tej chwili 

osoba człowieka i ziemia miały być wolne
15

. Solon zreformował również 

rolnictwo. Attyka przeobraziła się w kraj sadownictwa i ogrodnictwa, gdzie 

przede wszystkim uprawiano winorośl, oliwki, owoce i jarzyny. Zajmowała się 

tym głównie klasa średnia. Wydano prawa regulujące uprawy plantacyjne, 

systemy nawadniania itp. Nie zapomniano też o rzemieślnikach. „Widząc, że 

gleba Attyki zaledwie jest w stanie wyżywić rolników, i że nie może dostarczać 

środków do życia masie ludzi bezczynnych, niczym nie zatrudnionych (...) 

zwrócił Solon szczególną uwagę na rzemiosło. Jednocześnie polecił on 

areopagowi śledzić skąd każdy czerpie środki do życia, a karać surowo 

bezczynnych”
16

. 

 Zwieńczeniem wszystkich zarządzeń Solona była jego reforma polityczna  

_______ 

 
12

 Plutarch, Solon, 13. 

 
13

 Tamże, 13.14. 

 
14

 Reforma była nazywana przez Greków seisachtheia, co znaczy dosłownie 

strząśnięcie ciężarów. 

 
15

 Zob. Arystoteles, dz.cyt., XII. 

 
16

 Plutarch, dz. cyt., 22. 
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– timokracja
17

. Polegała na zniesieniu przywilejów tych, którzy mieli przewagę 

w państwie nie tylko z powodu statusu majątkowego, ale również dzięki 

przywilejom politycznym. Zajmowanie ważnych stanowisk i urzędów oraz 

kierownictwo polityczne należało do nich dziedzicznie na mocy przywileju 

urodzenia. Solon wprowadził cenzus majątkowy. Zamiast genekracji, czyli 

przywileju urodzenia, wprowadził przywilej majątku i służby publicznej, czyli 

timokrację. Ponieważ ustanowiono nowe jednostki miar i wag
18

, obniżono 

cenzus majątkowy i poszerzono krąg pełnoprawnych obywateli. 

 Solon podzielił całe społeczeństwo na cztery klasy. Pierwszą klasę 

stanowili pentakosiomedimnoi. Ich dochód wynosił minimum 500 medymnów 

zboża rocznie
19

. Do elity majątkowej zaliczona była też druga klasa, czyli 

hippeis (rycerze, jeźdźcy). Ich minimalny dochód powinien wynosić 300 

medymnów. Tylko przedstawiciele tych dwóch grup mogli zasiadać w 

areopagu. Trzecią grupę stanowili zeugitai (zaprzęgowi). Byli to posiadacze 

gospodarstw, do których obrobienia potrzebny był zaprzęg wołów. Nie pełnili 

żadnych urzędów, ale mogli służyć w wojsku jako hoplici. Ich dochód powinien 

wynieść przynajmniej 200 medymnów zboża. Natomiast ostatnią grupą byli 

thetes, tj. wszyscy o dochodzie poniżej 200 medymnów. Należeli do niej ubodzy 

chłopi, drobni rzemieślnicy a także robotnicy najemni. W wojsku służyli jedynie 

w służbach pomocniczych. 

 Uregulowane zostało prawo obywateli do wnoszenia skargi do areopagu. 

Ustanowiono też zasadę, że od orzeczenia każdego z dziewięciu archontów 

można się odwołać do specjalnie zwołanego zgromadzenia, które ma orzekać 

jako trybunał sądowy. W zgromadzeniu takim musiało uczestniczyć minimum 

_______ 

 
17

 Timokracja pochodzi od time – cenzusu majątkowego. 

18
 Solon wprowadził system wag wg stopy eubejskiej, gdzie 1 talent o wadze ok. 26 kg 

dzielił się na 60 min, a mina z kolei na 100 drachm. Drachma to 4,37 g. 

19
 1 medimnos = 52 litry = ok. 40,8 kg. 
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6000 obywateli. 

Po dokonaniu reform Solon złożył pełnomocnictwa i wyjechał z Aten. 

 

3.2.2. Tyrania Pizystrata i rządy Kleistenesa 

Po wyjeździe Solona walka polityczna rozgorzała na nowo. Eupatrydzi 

dążyli do przywrócenia ustroju panującego przed Solonem. Paralioi 

zamieszkujący strefę nadmorską, gdzie przeważali rzemieślnicy i kupcy, chcieli 

zachowania ustroju Solona. Diakrioi, którzy zamieszkiwali górzystą część 

Attyki dążyli do nowego podziału ziemi. Do walki włączyli się również 

mieszkańcy równiny pediaioi, których wodzem był Likurg. Przywódcą paralioi 

był Alkeonida Megakles, natomiast diakrioi Pizystrat. I to właśnie ten ostatni 

przejął władzę w roku 561 p.n.e. Dokonał tego przy udziale oddziału  

uzbrojonego w pałki, który później stanowił jego gwardię przyboczną. 

Pizystrat był krewnym Solona, pochodził ze starego ateńskiego rodu i był 

bardzo bogaty, ponieważ posiadał kopalnie złota w Tracji. Swego czasu, gdy 

toczyła się wojna o Salaminę, wyróżniał się wielką odwagą. 

Polityka tyrana Pizystrata była właściwie kontynuacją polityki Solona. 

Instytucje stworzone przez Solona nadal działały, lecz ponad nimi stał Pizystrat. 

Ostoję jego polityki stanowili diakroi, przy których poparciu doszedł do władzy. 

I co oczywiste, ich interesy starał się zabezpieczyć w pierwszej kolejności. 

Prawdopodobnie przydzielił im część ziemi, którą skonfiskował eupatrydom. 

Arystoteles informuje, że Pizystrat stworzył kredyt dla rolników a także ulgi 

podatkowe
20

. Wprowadził również instytucję sędziów objazdowych, którzy 

rozpatrywali sprawy sądowe na miejscu. W ten sposób uwolnił mieszkańców 

wsi od straty czasu i sił na podróż do miasta. Wszystkie te decyzje miały na celu 

zwiększenie wydajności. 

_______ 

 
20

 Zob. Arystoteles, dz. cyt., XVI. 
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 Pizystrat wprowadził obowiązujący na terenie całego polis podatek 

dochodowy. Zatroszczył się też o to, by Ateny stały się jeszcze większą potęgą 

ekonomiczną. W związku z tym szukał nowych rynków zbytu, szczególnie dla 

oliwy. Najbardziej chłonnym rynkiem dla produktów greckich był rynek 

czarnomorski, po który teraz sięgnął Pizystrat. Opanował Sigeion w Troadzie, 

przy wejściu do Hellespontu. Było to nie tylko miejsce, które otwierało drogę do 

obszarów nad Morzem Czarnym, ale również urodzajne i dogodne do 

kolonizacji. 

 W tym czasie nastąpiła wielka rozbudowa Aten. Wznoszono wspaniałe 

gmachy publiczne i świątynie. Wprowadzono religijne uroczystości Panatenaje
21

 

i Dionizje
22

 jako święta państwowe. 

 Po śmierci Pizystrata w roku 527 p.n.e. władzę przejęli jego synowie, 

którzy w przeciwieństwie do ojca, nie cieszyli się sympatią wśród ludu. W roku 

514 p.n.e. uknuto przeciw nim spisek. Młodszego Hipparcha zamordowano, a 

cztery lata później wygnano z Aten starszego Hippiasza. Na czele ruchu 

przeciwko nim stał ród Alkmeonidów popierany przez Spartę.  

W roku 508 p.n.e. władzę przejął Kleistenes, który został mianowany 

archontem. Kleistenes wprowadził nowe prawa (nomoi). Rozpoczął od 

podziału Attyki na zasadzie terytorialnej. Reforma miała na celu przemieszanie 

ludności, rozdzielenie rodów i przez to osłabienie ich wpływowych 

przedstawicieli, czyli eupatrydów. Attykę podzielono na trzy okręgi: miasto 

Ateny z przedmieściami, strefę środkową i strefę przybrzeżną. Każdy okręg 

składał się z dziesięciu różnych części zwanych trittyes. Trzy z nich, po jednej 

_______ 

 
21

 Panatenaje – małe odbywały się corocznie; wielkie co cztery lata ku czci opiekunki 

miasta Ateny i na pamiątkę politycznego zjednoczenia całej Attyki. 

 
22

 Kult Dionizosa (Bachusa), boga wina i uprawy winnej latorośli był kultem 

wegetacji i twórczych sił wnętrza ziemi. 
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z każdego okręgu, stanowiły jedną nową fylę. W ten sposób powstało dziesięć 

nowych fyl terytorialnych. Taka fyla nie stanowiła jednolitego terytorium, była 

natomiast zespoleniem rozdzielonych grup obywatelskich, łączących się 

podczas głosowania. Stare fyle ze swymi fylobasileis nadal istniały, miały 

jednak znaczenie li tylko kultowe. Ponieważ  Kleistenes dążył do 

zorganizowania zwartej administracji, szczególny nacisk położył na działalność 

gmin terytorialnych zwanych demoi, które istniały już wcześniej. Były to 

podstawowe jednostki gospodarcze, administracyjne, wojskowe i polityczne 

zarazem
23

. 

_______ 

 
23

 W. Lengauer komentuje: „Struktura demowa zyskała przede wszystkim ogromne 

znaczenie polityczne. Kleisthenes utworzył nową radę zwaną Radą 500 (bo tyle wynosiła 

liczba buleutów, jej członków. Stanowiła ona reprezentację fyl i demów. Z każdej fyli 

wchodziło do niej po 50 przedstawicieli wylosowanych spośród zgłoszonych (nie wiemy, w 

jaki sposób) w demach kandydatów. W ten sposób była ona organem złożonym z ludności 

pochodzącej z różnych okolic, zróżnicowanej społecznie i majątkowo (dostęp do niej był 

ograniczony cenzusem majątkowym, prawdopodobnie jednak już od Kleisthenesa 

obowiązywała granica wieku – 30 lat), a ponadto Rada pracowała według podziału na 

reprezentacje fylowe zwane prytaniami. Jej pracami kierowali więc prytani (w liczbie 50) 

reprezentujący różne demy. Kleisthenes nie zmniejszył i w niczym nie zmienił uprawnień 

Rady Areopagu, więc początkowo Rada 500 wcale nie była najważniejszym organem w 

państwie. Jej pierwotne kompetencje były wyłącznie probuleutyczne, to znaczy, że 

przygotowywała ona porządek obrad Zgromadzenia i ewentualnie projekt uchwały 

(probouleusis). Za przebieg obrad odpowiadali odtąd prytanowie, prowadził je ich 

przewodniczący (epistates). Konsekwencją więc reformy terytorialnej i stworzenia 

reprezentacji demowej w postaci Rady 500 stał się (niekoniecznie świadomie przez 

Kleisthenesa zamierzony) wzrost roli Zgromadzenia wyzwolonego spod wpływu archontów i 

Areopagu. Być może od tego momentu Zgromadzenie Ludowe (ekklesia) zaczęło się zbierać 

regularnie (zwoływane przez prytanów, co najmniej raz na prytanię, czyli okres ich 

urzędowania obejmujący 1/10 część roku) i w konsekwencji stało się najważniejszym 

organem władzy w państwie” (dz. cyt., s. 82). 
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 Kleistenes powołał też urząd 10 strategów, dowódców wojskowych 

dowodzących kontyngentami poszczególnych fyl i przez nie wybieranych. 

Wprowadził również specjalną procedurę zwaną ostracyzmem, która miała 

eliminować z życia politycznego dążących do władzy obywateli. Co roku na 

wiosnę zwoływano Zgromadzenie, które decydowało za pomocą głosowania, 

czy należy przeprowadzić ostracyzm, czyli sprawdzić, czy wśród Ateńczyków 

nie ma kogoś, kto zagrażałby wolności obywatelskiej. Gdy okazało się, że takie 

osoby są, zwoływano powtórnie wszystkich uprawnionych do głosowania i 

każdy obywatel musiał na skorupce (ostrakon) napisać imię tego, kto jego 

zdaniem zagrażał wolności obywatelskiej. Osoba, której imię najczęściej 

pojawiło się na skorupkach ceramicznych, udawała się na wygnanie na 10 lat. 

Po powrocie z wygnania przywracano jej wszystkie prawa obywatelskie. 

 Reforma Kleistenesa sprawiła, że państwo ateńskie było nowoczesnym i 

sprawnie funkcjonującym polis. Nieprzypadkowo Grecy uważali Kleistenesa za 

ojca demokracji. 
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 4. Wojny grecko – perskie 

 

 

 4.1.  Konflikt z Lidią 

 

 W VII wieku p.n.e. rozpoczął się okres ekspansji Lidii, prężnego państwa, 

które za panowania Gygesa stało się mocarstwem na terenie Azji Mniejszej. 

Król lidyjski postanowił opanować również wybrzeże, zamieszkałe przez 

Greków. Najechał Smyrnę, Milet i Kolofon, zdobył jednak tylko to ostatnie 

miasto i to jedynie na pewien czas. Również jego następcy walczyli z Grekami. 

Milet, polis o ogromnym potencjale, nie poddał się Lidyjczykom. Rządzący w 

nim Trasybulos zawarł korzystny pokój, na mocy którego Milet stał się 

sprzymierzeńcem Lidii. Nie wszystkim wiodło się tak dobrze. Na przykład 

Smyrna została zdobyta i zniszczona. 

 Jońskie poleis łączyło wzajemne przymierze zobowiązujące do 

podejmowania działań w kwestiach ważnych dla wszystkich Jonów 

zatwierdzone przez 12 z nich: Milet, Myus, Priene, Efez, Kolofon, Lebedos, 

Teos, Kladzomenai, Fokaja, Samos, Chios, Erythrai. Niestety, Grecy nie zdołali 

się obronić przed Krezusem, ostatnim królem Lidii. Herodot pisze o nim jako o 

„pierwszym z barbarzyńców, który jednych Hellenów podbił i zmusił do 

płacenia haraczu, a z innymi zawarł przyjaźń”
1
. Sprawozdania podają, że jego 

panowanie nie było bardzo uciążliwe, bowiem Krezus okazywał szacunek 

wobec kultury i religii Greków (szczególną estymą darzył Delfy), podobno 

gościł u siebie samego Solona. Sardes, stolica Lidii, była importerem greckiego 

rzemiosła i sztuki. Lidyjczycy natomiast eksportowali do miast greckich 

wschodnie pachnidła, ubiory a nawet instrumenty muzyczne.  

_______ 

 
1
 Herodot, Dzieje, I, 6. 
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4.2. Panowanie perskie 

 

W roku 547 p.n.e. Krezus poniósł klęskę w wojnie z królem perskim 

Cyrusem Wielkim i Lidia stała się satrapia perską. Kim byli Persowie? Perskie 

państwo Achemenidów powstało w VI wieku p.n.e. Pierwszym królem tej 

dynastii był Cyrus Starszy, zwany Wielkim (559-529). Jakkolwiek wstąpił na 

tron w roku 559 p.n.e., to według najstarszych źródeł, w tym biblijnych, 

pierwszym oficjalnym rokiem jego panowania był 538 p.n.e., kiedy zjednoczył 

wszystkie plemiona perskie oraz podbił Medię (550), Lidię (547), Jonię (546) i 

Babilonię (539).  Następca Cyrusa Kambyzes w roku 525 p.n.e. włączył do 

państwa perskiego Egipt. Po jego śmierci wybuchła w Persji wojna domowa, z 

której zwycięsko wyszedł Dariusz I (521-485). Podległe mu państwo rozciągało 

się od Indii do Morza Egejskiego, od Kaukazu do Nilu. Władza króla była 

nieograniczona. Państwo podzielono na satrapie, które były okręgami 

wojskowymi, stworzonymi dla uporządkowania systemu ściągania podatków. 

Na czele satrapii stał satrapa, który był namiestnikiem króla. Podatki płacono w 

naturze (zboże, owoce, konie itp.), złocie i srebrze. Były bardzo wysokie, co 

wzbudzało niezadowolenie. Mimo wszechwładzy króla, centralizacja w 

królestwie perskim była raczej pozorna niż rzeczywista. Każda satrapia była 

samodzielną jednostką społeczno-polityczną z własnym wojskiem, 

rekrutowanym z miejscowej ludności, i z własnym budżetem. 

Za Cyrusa i Kambyzesa ekspansja perska skierowana była przede 

wszystkim na wschód i południe. Za Dariusza natomiast, Persowie uderzyli na 

zachód i północny zachód. M.in. zajęli Trację. Natomiast sąsiadująca z Tracją 

Macedonia (panował tam wówczas Amyntas) uznała zwierzchnictwo króla 

perskiego bez walki. 

Powodzenie w Tracji i Macedonii zachęcało króla perskiego do dalszego 

posuwania się w głąb Grecji, co dla Greków stawało się coraz bardziej 

niebezpieczne. 
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4.3. Początek wojen z Persami 

 

Sąsiedztwo z Persami w Europie stawało się coraz bardziej uciążliwe. 

Istniała bowiem groźba opanowania przez Persję Hellespontu łączącego Grecję 

z obszarami czarnomorskimi. Jeszcze bardziej były skomplikowane stosunki w 

Azji. Pośrednictwo handlowe przechodziło z rąk Greków mieszkających w Azji 

Mniejszej do podległych Persom Fenicjan. Po podboju przez Persów Egiptu, 

również tam Grecy stracili swoje wpływy. Do tego trzeba jeszcze dodać 

samowolę tyranów, którzy rządzili w zależnych od Persów miastach greckich 

Azji Mniejszej i stali się faktycznie namiestnikami perskimi. 

Bezpośrednim powodem wybuchu wojen grecko – perskich było 

powstanie Greków małoazjatyckich, które wybuchło w roku 500 p.n.e. Tyran 

Miletu Aristagoras miał zamiar zająć Naksos i inne wyspy z archipelagu 

Cykladów i przekazać je Dariuszowi. Mimo poparcia Persów poniósł klęskę i w 

obawie prze królem perskim przeszedł do obozu jego przeciwników. W ten 

przedziwny sposób Aristagoras stanął na czele dawno już przygotowującego się 

do powstania ruchu antyperskiego. 

Aristagoras poprosił o pomoc Spartę i Ateny. Sparta odmówiła tłumacząc 

się znaczną odległością, Ateńczycy desygnowali jedynie 20 okrętów. Powstanie 

jednak w początkowej fazie przebieg miało pomyślny. Garnizony perskie 

zostały wypędzone lub zniszczone. Grecy doszli nawet do Sardes, stolicy Lidii, 

które spalili. Niestety, nie udało się zdobyć istniejącej tam twierdzy bronionej 

przez Persów. Później przewagę zdobyli Persowie. W roku 494 p.n.e. koło 

wyspy Lade w pobliżu Miletu odbyła się bitwa morska, w której po stronie 

perskiej wzięła udział flota fenicka złożona z 600 okrętów. Okręty greckie 

poniosły porażkę. Milet zrównano z ziemią, a miasta jońskie utraciły 

niepodległość. 

Dwa lata później wódz perski Mardoniusz, z liczną armią wspieraną przez 

flotę, przeprawił się przez Hellespont, ruszył wzdłuż północnego wybrzeża 
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Morza Egejskiego, podbił kilka wysp, lecz u przylądka Athos jego flota została 

rozproszona przez burzę. Zniszczona została połowa okrętów a 20 tysięcy 

żołnierzy utopiło się. 

Przed następną wyprawą Dariusz wysłał do wszystkich państw greckich 

poselstwo z żądaniem bezwzględnego poddania się i uległości. Macedonia, 

Tesalia i Beocja przystały na te warunki, natomiast w Atenach posłów wrzucono 

do lochu a w Sparcie do studni. 

W roku 490 p.n.e. Dariusz skierował ponownie swoją flotyllą przeciwko 

Grecji. Dowodził nią Datis. Persowie wylądowali w Attyce i wysadzili wojsko 

na równinie maratońskiej. Spowodowało to panikę w Atenach. Kolegium 

strategów nie było zdecydowane jak działać, a posiłki ze Sparty nie 

nadchodziły. Persowie dysponowali 25 tysiącami piechoty, 800 jeźdźcami i 

innymi jeszcze formacjami. Ateńczycy mogli im przeciwstawić jedynie 9 

tysięcy hoplitów i tysiąc Platejczyków, którzy przybyli na pomoc Atenom z 

Beocji. Wreszcie za namową archonta Kallimacha zdecydowano się zaatakować 

Persów. Wodzem zakutych w żelazo i uzbrojonych w długie włócznie hoplitów 

ateńskich został Miltiades. Bitwa rozegrała się 17 boedromion (11 września). 

Persowie byli zaskoczeni niespodziewanym atakiem Greków. Nie wytrzymali 

gwałtownego natarcia i rzucili się do bezładnej ucieczki. Część poległa na polu 

walki, inni utonęli w morzu. W sumie zginęło ich ponad 6 tysięcy, przy 192 

zabitych Ateńczykach. Takim obrotem sprawy zaskoczeni byli nawet 

zwycięzcy. Bitwa pod Maratonem miała dla Greków duże znaczenie moralne, 

stanowiła świadectwo woli walki i odwagi Ateńczyków. Później na polu 

maratońskim postawiono pomnik ku czci Miltiadesa. Jednak dla Persów 

przegrana pod Maratonem była mało znaczącym incydentem. Nie mieli zamiaru 

rezygnować z podboju całej Grecji. 

Król perski Dariusz koniecznie chciał przesunąć granice swej monarchii 

dalej na zachód i zaczął szykować nowa ekspedycję przeciwko Grekom. Przez 

trzy lata szykował się do tej wyprawy, ale do niej nie doszło, bowiem wcześniej 
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wyniknęły nowe okoliczności, które zaabsorbowały jego uwagę. Najważniejszą 

z nich było antyperskie powstanie w Egipcie. Niespodziewanie w roku 486 

p.n.e. Dariusz zmarł, a na tronie zasiadł jego syn Kserkses. 

 

4.4. Wydarzenia w Atenach 

 

Ateński zwycięzca spod Maratonu, Miltiades, postanowił ukarać greckie 

wyspy, które w czasie wyprawy Dariusza stanęły po stronie perskiej. Wiosną 

roku 489 p.n.e. z flotą 70 okrętów popłynął na Paros, która po Naksos była 

najważniejszą wyspą Cyklad. Gdyby udało się przejąć flotę paryjską, można by 

kontrolować cały archipelag. Niestety, nie udało się. Paros nie poddało się, a 

sam Miltiades został ranny i musiał wrócić do Aten. Natychmiast stał się 

obiektem ataku, głównie Alkmeonidów, którzy niechętni byli mu już wcześniej. 

Miltiadesowi wytoczono proces przed Zgromadzeniem. Został oskarżony 

o zdradę, którą miało być branie łapówek od Persów. Oskarżycielem był 

Ksantippos, zięć Hippokratesa z rodu Alkmeonidów. Tak naprawdę chodziło o 

wyeliminowanie Miltiadesa z życia politycznego. Wyrok był skazujący. Karą 

miała być grzywna w wysokości 50 talentów. Zapłacił ją Kimon, syn Miltiadesa, 

jako że ten zmarł od ran odniesionych na Paros. 

W roku 487 w Atenach wprowadzono reformę archonatu. Do tej pory 

archonci byli wybierani, teraz mieli być losowani spośród 500 wybranych w 

demach kandydatów. Z tego powodu spadł prestiż tej instytucji. Zwiększyło się 

natomiast znaczenie strategów, którzy nadal byli wybierani. 

W latach osiemdziesiątych wzrosło też znaczenie ostracyzmu, który stał 

się narzędziem walki politycznej. Najczęściej skazywano na banicję polityków, 

których oskarżano o sympatie properskie. Jednym z tych, którzy świetnie 

potrafili wykorzystywać elementy kampanii antyperskiej był Temistokles. Kiedy 

odkryto nową żyłę srebra w Laurion i dochody chciano podzielić na wszystkich 

obywateli, jak to czyniono wcześniej, Temistokles się temu przeciwstawił. Na 
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jego wniosek środki te przeznaczono na budowę floty, która miała służyć do 

walki z Persami. Zrazu jednak, aby nie przerażać Ateńczyków tą perspektywą i 

ukryć swe plany przed przeciwnikiem, twierdził, że flota będzie potrzebna do 

walki z Eginą. 

Utworzenie silnej floty czyniło Ateny mocarstwem morskim na Morzu 

Egejskim. Grecy mogli teraz konkurować z Fenicjanami. Temistoklesowi udało 

się przeobrazić wielu hoplitów w żeglarzy. Jego przeciwnicy zarzucali mu, że 

odebrał współobywatelom włócznię i tarczę, a przykuł Ateńczyków do ław i 

wioseł. Nie zważając na to, odbudował port w Pireusie, które posiadał znaczenie 

nie tylko handlowe, ale również wojenne. 

 

4.5. Wyprawa Kserksesa 

 

Kserkses (485-465 p.n.e.) rozpoczął przygotowania do wojny z Grekami 

zaraz po wstąpieniu na tron. Cztery lata później był gotowy do uderzenia. 

Według Herodota, armia perska (co jest kwestionowane przez wielu historyków) 

miała liczyć aż 5.283.200 ludzi, w tym 1.700.000 piechoty, oraz 1207 okrętów. 

Nawet jeśli nie była tak wielka to i tak posiadała druzgoczącą przewagę nad 

Grekami. Armia Kserksesa składała się z Persów, Medów, Asyryjczyków, 

Arabów, Traków, Indów i in.  

Przed rozpoczęciem wojny Kserkses, podobnie jak wcześniej Dariusz, 

zażądał od greckich poleis daniny wody i ziemi, co oznaczało uznanie 

zwierzchności perskiej. Taką zwierzchność przyjęła m.in. Tessalia
2
. Do Aten i 

Sparty swoich przedstawicieli Kserkses nie posłał, pamiętając co zrobiono tam z 

posłami Dariusza. I rzeczywiście, Ateny i Sparta oraz inne helleńskie państwa  

_______ 

 
2
 Wcześniej, jeszcze za Dariusza, taką zwierzchność uznała Macedonia. Obecnie, idąc 

za głosem wyroczni delfickiej, która przestrzegała przed wojną z Persami i doradzała 

neutralność, również Argos i Teby nie zamierzały stawiać oporu. 
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postanowiły stanąć do walki. Tworząc Związek Koryncki
3
 związały się 

przysięgą, zaprzestały wzajemnych walk i postanowiły się zwrócić o pomoc 

m.in. do Syrakuz, Korkyry i miast Krety. Tyran Syrakuz Gelon w zamian za 

przystąpienie do wojny zażądał naczelnego dowództwa połączonych sił 

greckich. Ten warunek nie mógł być spełniony, ponieważ już wcześniej 

sojusznicy ustalili, że dowodzić będzie Sparta, ponieważ to ona dysponowała 

największą siłą. Kreteńczycy odmówili jakiejkolwiek pomocy, natomiast 

swoistą pomoc zaoferował Aleksander, władca Macedonii oraz Tessalowie, 

którzy postanowili udzielać Grekom informacji i wskazówek. 

 Kiedy na wiosnę roku 480 p.n.e. Kserkses przekroczył Hellespont, 

najpierw przybył do Troi, gdzie złożył ofiary i zobowiązał się, że pomści 

bohaterów trojańskich, a za zniszczenie Troi i jej świątyń, zniszczy miasta 

greckie i ich świątynie. 

 Armia perska podążała lądem wzdłuż wybrzeża, cały czas ściśle 

współpracując z flotą. Zanim doszło do jakiegokolwiek starcia, flota perska 

straciła ok. 400 okrętów podczas burzy. Grecy natomiast postanowili, że nie 

będą bronić Tessali, natomiast obsadzili wąski wąwóz Termopile. Naczelnym 

dowódcą był tam Leonidas, król Sparty, który miał do dyspozycji 300 

Spartiatów oraz blisko 5000 innych żołnierzy. Była to liczba wystarczająca do 

powstrzymania wroga, gdyby nie zdrada Greka Efialtesa
4
. Przeprowadził 

wojsko perskie wąską górską ścieżką, które w ten sposób obeszło pozycje 

greckie i dostały się na tyły oddziału Leonidasa. Na wiadomość o tym 

manewrze król Sparty odprawił sprzymierzeńców pozostając ze swoimi 300 

Spartiatami, i podejmując nierówną walkę. Zginęli wszyscy z wyjątkiem dwóch  

_______ 

 
3
 Związek Koryncki, zwany też Helleńskim, powstał wczesną wiosną roku 480 p.n.e. 

na Istmie Korynckim. 

 
4
 Efialtes pochodził z Malis, na południowych krańcach Tessalii, gdzie położone są 

Termopile. 
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Spartan
5
. W ten sposób droga do Grecja przed Kserksesem stała otworem. 

 Jednocześnie z bitwą pod Termopilami doszło do starcia morskiego u 

przylądka Artemizjon, które trwało dwa dni. Znaczną przewagę posiadali 

Persowie, ale w sukurs Grekom przyszła burza. Eskadra 200 okrętów perskich, 

która miała opłynąć Eubeję, by zaskoczyć Greków atakiem od tyłu, została 

zniszczona przez wiatr, deszcz i burzę. W ciemnościach okręty wpadały na 

skały i szły na dno. Hellenom udało się uniknąć okrążenia i na wieść o klęsce w 

Termopilach dokonali odwrotu przez cieśninę Euripos i odpłynęli ku wyspie 

Salaminie. Armia Kserksesa natomiast przedostała się do Attyki i zdobyła Ateny 

praktycznie bez walki
6
. Miasto ograbiono, świątynie spalono. 

 Ateńczycy i Spartanie nie byli zgodni co do tego, jak prowadzić dalej 

walkę. Pod naciskiem miast Peloponezu postanowiono wznieść mur na 

Przesmyku Korynckim i skupić się na obronie Peloponezu. Z obroną lądową 

miała współdziałać flota, ale groziło jej zamknięcie w pułapce, ponieważ 

Persowie postanowili usypać groblę pomiędzy lądem a niewielką wysepką w 

cieśninie. To spowodowało, że Grecy natychmiast wycofali się z cieśniny. 

 29 września 480 roku p.n.e. doszło do decydującej rozgrywki
7
. Flota 

perska mogła liczyć nawet do 1200 okrętów, Grecy mieli ich niewiele ponad 

300, ale w wąskiej cieśninie koło Salaminy szanse były wyrównane. Grecy 

starali się wciągnąć perskie okręty do walki w najwęższych miejscach cieśniny, 

co powodowało, że zaczęły się one zderzać ze sobą. Dodatkowo spychane były 

_______ 

 
5
 Z tego powodu w Sparcie spotkała ich niesława. 

 
6
 Jeszcze przed bitwą pod Artemizjon w Atenach rozpoczęto ewakuację ludności 

pozostawiając na Akropolu niewielki garnizon. Ludność przeniosła się na Salaminę, a pod 

wpływem Temistoklesa Ateny postanowiły wszystkie siły skupić na morzu. 

 
7
 Sprowokował ją Temistokles przy pomocy podstępu. Do Kserksesa wysłał swego 

zaufanego człowieka, który miał przekazać informację o odwrocie Greków, co sprawiło, że 

Kserkses postanowił przystąpić do natychmiastowego natarcia. Siły sprzymierzonych Greków 

z konieczności musiały podjąć starcie. 
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przez wiatr, co sprzyjało Grekom, którzy niszczyli je bezlitośnie. Hellenowie 

odnieśli bezapelacyjne zwycięstwo. Największy udział mieli w nim Ateńczycy
8
, 

którzy wystawili 200 okrętów, za najdzielniejszych uznano jednak Eginetów. 

 Kserkses, który bitwę obserwował siedząc na tronie wzniesionym na 

wzgórzach naprzeciwko Salaminy, po klęsce nakazał natychmiastowy odwrót. 

W Tessalii pozostało jedynie wojsko Mardoniosa, Kserkses udał się do Sardes. 

Natomiast przedstawiciele jońskich poleis zwrócili się do stacjonującego z flotą 

na Eginie spartańskiego króla Leotychidasa z prośbą o obalenie panowania 

perskiego w Jonii. Na razie było to jednak niemożliwe. Z kolei Mardonios 

zaproponował Atenom zawarcie pokoju na zasadzie sojuszu. Propozycję 

odrzucono, co pociągnęło za sobą ponowne zajęcie Aten przez Persów w roku 

479 p.n.e. i zburzenie miasta. 

 Ateńczycy zwrócili się do Sparty z prośbą o pomoc militarną. Kiedy 

Sparta wysłała wojsko, Mardonios natychmiast wycofał się w pobliże Tebów, a 

jego obóz sięgał aż do Platejów w Beocji. I tam też doszło we wrześniu 479 

p.n.e. do rozstrzygającej bitwy. 

 W armii perskiej poważną siłę stanowili następujący Grecy: Beoci, 

Lokrowie, Malijczycy, Tessalowie i Fokijczycy. To jeszcze bardziej rozsierdziło 

Spartan, Ateńczyków i ich sojuszników. Armia grecka liczyła 40.000 hoplitów 

oraz 35.000 spartańskich helotów i innych lekkozbrojnych. Persowie 

dysponowali 300.000 armią oraz wsparciem blisko 50.000 sprzymierzeńców 

greckich. 

 Bitwa pod Platejami była dowodem przewagi greckiej taktyki a także 

potęgi falangii hoplitów. Persowie zostali rozgromieni. Podobno uratowało się  

_______ 

 8
 Salamina jeszcze bardziej niż Maraton przyczyniła się do sławy Aten. Na temat 

zwycięstwa u wybrzeży Salaminy Herodot napisał: „Kto by powiedział, że Ateńczycy byli 

zbawcami Hellady, ten nie uchybiłby prawdzie” (VII, 139). Zob. też Aischylos, Persowie, ss. 

402-405. 411-418. 
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- co wydaje się mało prawdopodobne - jedynie 40.000 Persów, którzy w 

popłochu wycofali się na północ. Mardonios padł na polu bitwy. Zwycięzcom 

dostała się ogromna zdobycz w postaci kosztowności i innych łupów. 

Postanowiono, ze 10% tego zostanie ofiarowane Apollinowi Delfickiemu, 

Zeusowi Olimpijskiemu oraz Posejdonowi, resztę podzielono pomiędzy 

żołnierzy. Odtąd greccy żołnierze zaczęli uważać wojny nie tylko za 

wystąpienie w obronie ojczyzny, ale także za środek do wzbogacenia się. 

 Również w roku 479 p.n.e., kiedy rozstrzygał się los Grecji właściwej, u 

przylądka Mykale w Azji Mniejszej miała miejsce bitwa morska, w której flota 

grecka, którą dowodzili król Sparty Leotychidas i Ksantippos z Aten, rozbiła 

zgrupowane w Mykale resztki floty perskiej i spaliła okręty. W roku następnym 

flota pod dowództwem króla spartańskiego Pauzaniasza przeprowadziła akcje 

przeciwko Cyprowi i Byzantion, które były w rękach perskich. Dowodzący król 

wkrótce został oskarżony o knowania z królem perskim i tego powodu 

odwołany. Podobno zginął śmiercią gwałtowną. Dowództwo nad flotą przeszło 

w ręce Ateńczyków, co dało początek Ateńskiemu Związkowi Morskiemu. W 

międzyczasie Ateńczycy jeszcze oblegli i zdobyli Sestos na Chersonezie 

Trackim. 
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 5. Okres klasyczny 

 

 

 W nowożytnej historiografii okres po greckich zwycięstwach nad Persami 

w latach 480-479 p.n.e. aż do roku 338 p.n.e., kiedy miała miejsce bitwa pod 

Choroneją, nazywa się klasycznym
1
. W wieku V p.n.e. nastąpił w Grecji 

niespotykany dotąd rozwój kultury. Dzieła z tego okresu zyskały miano 

uniwersalnych.  

 

 5.1. Powołanie Związku Delijskiego 

 

 W roku 478 p.n.e. dla przeprowadzenia wspólnych morskich operacji 

obronnych i zaczepnych przeciw Persom utworzono związek ogólnogrecki. 

Ponieważ na miejsce zebrań członków związku obrano wyspę Delos, dlatego 

nazwano go Delijskim Związkiem Morskim, zwanym również symmachią 

delijską. Była to federacja państw greckich, w której teoretycznie wszystkie 

posiadały te same prawa. Zobowiązane były do dostarczania określonej ilości 

ludzi i pieniedzy aby wyposażyć flotę i utrzymać wojsko. 

 Przy świątyni Apollina w Delos odbywały się konferencje. Tam też 

znajdował się skarbiec związkowy. Formalnie wszyscy członkowie byli sobie 

równi, ale właściwie od samego początku pierwszeństwo należało do Aten. 

Ateńska flota liczyła 300 okrętów i przewyższała flotę wszystkich pozostałych 

członków związku. Z czasem przewaga Aten była jeszcze bardziej wyraźna. 

Chodziło już nie tylko o rozwój floty wojennej, ale przede wszystkim o wpływy 

handlowe. 

_______ 

 
1
 Termin klasyczny pochodzi ze sfery sztuki i literatury. Za klasykę uważa się dzieła 

wybitne, wzorowe i najważniejsze, które stanowią niedoścignione osiągnięcia i będące 

miernikiem innych dzieł, które mogą je tylko i wyłącznie naśladować. 
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 Rządzący w tym czasie w Atenach Temistokles nie licząc na trwałość 

sojuszu Aten ze Spartą rozpoczął budowę muru wokół Aten oraz tzw. długich 

murów, które miały połączyć Ateny z Pireusem. Jego działalność została jednak 

po pewnym czasie przerwana przez stronnictwo konserwatywne, w którym 

dominującą rolę odgrywali wielcy właściciele ziemscy, mający poparcie Sparty. 

Działania przeciwko Temistoklesowi zakończyły się jego banicją w roku 471 

p.n.e
2
. 

 

 5.2.  Działalność Kimona 

 

 Po wyjeździe Temistoklesa, jednym z najwybitniejszych wodzów 

ateńskich był Kimon, syn Miltiadesa, zwycięzcy spod Maratonu. M.in. zdobył 

on posiadłości perskie na wybrzeżu trackim. Przy ujściu rzeki Strymon założono 

miasto Amfipolis, punkt wyjściowy dla późniejszych osiedli ateńskich na 

wybrzeżu trackim. W roku 468 p.n.e. Kimon pokonał Persów nad rzeką 

Eurymegon w Pamfilii. Zwycięstwo to pozwoliło na szeroką działalność 

Ateńczyków na wszystkich wyspach i brzegach Morza Egejskiego. Taka 

szeroka działalność Kimona wzbudziła jednak niezadowolenie pozostałych 

państw greckich, które były członkami Związku Delijskiego. Niezadowolenie 

przeszło w otwarty bunt. Na wyspach Naksos i Tasos wybuchły powstania, 

które zostały stłumione przez Kimona. 

 Kimon był ceniony jako strateg, popularny jako polityk. Dla zdobycia 

popularności hojnie rozdawał pieniądze, organizował uroczystości, wznosił 

budowle publiczne, ozdobił miasto pięknymi portykami, odsadził platanami 

agorę, podmiejski park zamienił w gaj z ładnymi, cienistymi alejami. Otworzył 

_______ 

 2
 Temistokles wyjechał najpierw do Argos a później do Persji, gdzie przyjęto go 

bardzo życzliwie. W dożywotnie władanie otrzymał miasto Magnezję w Azji Mniejszej, gdzie 

zmarł. 
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bramy swego ogrodu pozwalając wszystkim Ateńczykom i cudzoziemcom 

korzystać z owoców i warzyw. 

 Dla Kimona wzorem ustroju społecznego była Sparta. Próbował zespolić 

mocarstwowość ateńską z konserwatyzmem spartańskim, co było raczej rzeczą 

niemożliwą. Sparta było równie zaborcza jak Ateny, ale jej zapędy hamowały 

powstania helotów. Największe z nich miało miejsce w roku 464 p.n.e
3
. Do 

stłumienia powstania ściągnięto nawet Kimona i jego wojsko z Aten, ale nie 

dokonał on nic godnego uwagi. 

 Podczas nieobecności Kimona w Atenach, sprawy przybrały dla niego 

niekorzystny obrót. Największy wpływ uzyskało stronnictwo demokratyczne, 

które wypowiadało się za wzmożeniem polityki mocarstwowej i otwartym 

zerwaniem ze Spartą. Kimona odsunięto od władzy i wygnano. 

 Kiedy Ateny wmieszały się do sporu granicznego pomiędzy Koryntem i 

Megarą, stosunki ze Spartą bardzo się zaostrzyły. Doszło do otwartego 

konfliktu. W roku 457 p.n.e. Ateńczycy ponieśli klęskę pod Tanagrą w Beocji, 

ale zwyciężyli sprzymierzone ze Spartą wojsko beockie pod Oinofytami. Rok 

później skapitulowała pokonana przez Ateńczyków kolejna sojuszniczka Sparty 

Egina. Niestety Ateny poniosły jeszcze jedną porażkę, w Egipcie. Jeszcze przed 

starciem Aten ze Spartą wybuchło powstanie przeciwko Persom. Ateńczycy 

postanowili wspomóc powstańców. Wysłali swoją doborową flotę, która jednak 

została prawie całkowicie zniszczona. Po tym wydarzeniu kasę związkową 

przeniesiono z Delos do Aten, obawiając się uderzenia Persów. 

 Z wygnania wezwano Kimona i wysłano go na czele floty na Cypr, gdzie 

w roku 449 p.n.e. Grecy zdobyli bronione przez Persów miasto Salaminę. 

Zwycięstwo to dowiodło, że Ateny nadal były morską potęgą. Niestety, podczas 

oblężenia zmarł Kimon. W tym samym roku Grecy i Persowie zawarli w Suzie 

pokój, na mocy którego król perski zrzekł się hegemonii na Morzu Egejskim,  

_______ 

 
3
 Powstanie to nazywane było trzecią wojną meseńską. 
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Hellesponcie i Bosforze. Uznał niezależność polityczną poleis w Azji Mniejszej, 

co sprawiło, że w tym terenie powrócił ład i porządek. Zawarty pokój zwany jest 

pokojem Kalliasa. 

 Cztery lata później, w roku 445 p.n.e. między Spartą i Atenami również 

został zawarty pokój, na okres 30 lat. Z góry jednak było wiadomo, że pokój ten 

nie będzie trwały, jako że Grecja podzieliła się na dwie równe i wrogie sobie 

symmachie: Związek Ateński i Związek Peloponeski. Trzecia wielką grecką 

organizacją polityczną było państwo sycylijskie ze stolicą w Syrakuzach. Wokół 

tych trzech zjednoczył się cały świat grecki. 

 

 5.3.  Perykles i demokracja w Atenach 

 

 Po podpisaniu pokoju pomiędzy Spartą i Atenami, w Atenach ze 

zdwojoną mocą wybuchła walka polityczna pomiędzy stronnictwem 

arystokratycznym i demokratycznym. Po śmierci Kimona przywódcą 

stronnictwa arystokratycznego został Tukidydes, syn Melesiasa
4
. Zjednoczył 

wszystkie siły przeciwne demokracji i utworzył silną opozycję przeciwko 

demokratom, którym przewodził Perykles. Walka prowadzona przez kilka lat 

była niezwykle zażarta. Używano demagogii, dopuszczano się przekupstwa i 

oszczerstw, prowadzono sprawy w sądach itp. Jak było do przewidzenia, w 

końcu zwyciężyła demokracja i Perykles, „w następstwie czego wzmogło się 

poczucie siły mas ludowych i całe rządy w państwie coraz to więcej w ich ręce 

przechodziły” – jak napisał Arystoteles
5
. 

 Powszechnie się uważa, że drogę Peryklesowi utorował Efialtes, o którym 

nie wiemy zbyt wiele. Podobno był człowiekiem nieprzekupnym i 

sprawiedliwym. Zwalczał areopag, jako instytucję hamującą demokratyczne  

_______ 

 4
 Nie należy go mylić z historykiem Tukidydesem, synem Olorasa. 

 
5
 Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, 27. 
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reformy. W roku 462 p.n.e. udało mu się prawie całkowicie znieść władzę 

polityczną areopagu, w rękach którego pozostało jedynie sądownictwo w 

sprawach o rozmyślne zabójstwo i podpalenie, a także nadzór nad sprawami 

kultu religijnego. Zwierzchnie prawa areopagu przeszły na inne instytucje 

demokratyczne: ekklezję, radę pięciuset i heliaię. 

Perykles piastował godność stratega bez przerwy w latach 443-429 p.n.e. 

Urodzony ok. roku 500 p.n.e. był potomkiem rodu Alkmeonidów. Jego ojciec 

Ksantippos, dowodził jako strateg flotą grecką w bitwie u przylądka Mykale. 

Okres rządów Peryklesa uważa się za złoty wiek w dziejach Aten. W tym czasie 

ukształtowała się klasyczna ateńska demokracja.  

Najwyższym organem była ekklezja, czyli zgromadzenie ludowe. 

Zebrania tego ciała odbywały się dwa do czterech razy w miesiącu i 

rozstrzygały wszystkie ważniejsze sprawy społeczeństwa, m.in. zagadnienia 

wojny i pokoju, zaopatrzenia w żywność, przyjmowania sprawozdań 

urzędników, sprawowanie najwyższej kontroli państwowej, rozpatrywania w 

ostatniej instancji spraw sądowych
6
. Członkami ekklezji byli wszyscy obywatele 

ateńscy, którzy ukończyli 20 lat. 

Innym ważnym organem politycznym w ustroju Aten była rada pięciuset, 

która wciąż pozostawała najwyższym organem rządzącym. Stała ona na czele 

państwa, kierowała sprawami wojny i pokoju, do niej należały różne funkcje 

administracyjne, jak zarządzanie finansami państwa, nadzór nad arsenałami i 

flotą, kontrola i regulowanie handlu, kontrola nad urzędnikami. Ale być może  

_______ 

 
6
 Arystoteles w ten oto sposób opisał pracę zgromadzenia ludowego: „Na pierwszym z 

nich, zwanym głównym, musi się przeprowadzić głosowanie nad urzędnikami, czy zdaniem 

ludu dobrze swe czynności spełniają, i omówić sprawy zaopatrzenia w zboże jako też obrony 

kraju. Chcący wnieść skargę o zdradę stanu muszą to w tym dniu właśnie uczynić. Wówczas 

też winny być odczytane spisy dóbr skonfiskowanych jak też wykazy zgłoszeń o przyznanie 

spadku lub ręki spadkobierczyni, aby niczyjej uwagi nie uszło, że majątek jakiś pozostał bez 

pana” (Arystoteles, dz. cyt., 43). 
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najważniejszą funkcją było uprzednie rozpatrzenie spraw, które miały być 

przedmiotem zgromadzenia ludowego. 

 Najwyższą instancją sądową była heliaia – sąd przysięgłych. Składała się 

z 6.000 członków, po 600 z każdej fyli. Nie było w sądach ateńskich urzędu 

adwokata. Każdy obywatel musiał bronić się sam. Na skutek powolności 

rozpraw gromadziło się wiele spraw do rozpatrzenia. 

 Innym jeszcze organem państwowym było kolegium dziesięciu strategów. 

Jego znaczenie wzrosło silnie od czasów wojen grecko-perskich. Strategów 

pociągano do odpowiedzialności przede wszystkim za popełnienie zdrady lub 

spowodowanie klęsk na wojnie. Wówczas konfiskowano ich mienie, wydalano z 

kraju a nawet pozbawiano życia
7
. 

 W demokracji ateńskiej panowała wolność słowa. Właściwie każdy mógł 

przemawiać. Głosowanie odbywało się przez podniesienie rąk lub wrzucanie 

drobnych kamyków do urny. Każdy obywatel miał prawo proponować uchwały, 

podać do rozpatrzenia projekt nowej ustawy lub zaproponować uchylenie 

istniejącej. Towarzyszyły temu jednak skomplikowane formalności, aby 

uchronić prawodawstwo od przypadkowości. 

 Perykles wprowadził dla sędziów przysięgłych diety w wysokości dwóch 

oboli, jak również dla obywateli zasiłek teatralny, aby nawet uboższy obywatel 

był w stanie nabyć bilet na przedstawienie. Na zamożną część mieszkańców 

nałożono specjalne podatki. Były to świadczenia społeczne potrzebne na 

ekwipowanie okrętów wojennych, urządzanie widowisk, opłacanie chórów i 

sprawowanie urzędów publicznych połączonych z wielkimi wydatkami. 

 Gros środków Perykles wydawał na cele kulturalne, chciał bowiem z Aten 

uczynić centrum kulturalne ówczesnego świata. Z tego powodu zewnętrzny 

_______ 

 
7
 Nawet Perykles, który sprawował urząd pierwszego stratega po pierwszym 

większym niepowodzeniu został skazany na grzywnę. Wkrótce jednak go rehabilitowano. 
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wygląd miasta zmienił się zupełnie. Do Aten przybywali filozofowie, pisarze, 

uczeni i artyści. Budowle wieku Peryklesa do dzisiaj uważane są za wzór stylu 

klasycznego. Najlepsze dzieła antycznego budownictwa i sztuk plastycznych 

pochodzą z tego czasu. To wówczas powstały: Partenon – świątynia Ateny
8
, 

Tezejon – świątynia Hefajstosa czy Propyleje – brama prowadząca na Akropol, 

zdobiona wspaniałą kolumnadą. Od Aten do Pireusu i Faleronu, drugiego portu 

ateńskiego, ciągnęły się długie mury, broniące dostępu do miasta. 

 Perykles w swojej działalności na rzecz kultury nie ograniczał się jedynie 

do budowli i rzeźb. Pragnął wychować obywateli na ludzi cnotliwych, tj. 

mężnych, prawdomównych, pobożnych, pięknych i z poczuciem umiaru. Cenił 

również zalety fizyczne. Znajomość pisania i czytania obejmowała wszystkich 

obywateli. W najwyższej cenie było krasomówstwo. 

 Prawdopodobnie w połowie V wieku p.n.e. Ateny z Pireusem stanowiły 

aglomerację miejską, jedyną w swoim rodzaju na terenie Grecji. Mieszkało tam, 

jak się szacuje, ok. 150 tysięcy ludzi, czyli połowa mieszkańców Attyki, w tym 

wielu metojków i niewolników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 
8
 Prace rzeźbiarskie zdobiące Partenon wykonane zostaly pod kierownictwem 

Fidiasza, rzeźbiarza i doradcy Peryklesa. Charakterystyczne dla Aten połączenie stylu 

doryckiego i jońskiego znalazło wyraz w monumentalnych zespołach zabytków. Style dorycki 

i joński harmonijnie się zespalają. 
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 6. Wojna peloponeska 

 

Wojna peloponeska, która miała miejsce w latach 431-404 p.n.e. była 

panheleńską wojną bratobójczą. Starły się ze sobą dwie największe potęgi 

greckie, państwo ateńskie i Związek Peloponeski, w którym główną rolę 

odgrywała Sparta.  

 

6.1. Przyczyny wojny 

 

Według Tukidydesa pierwszą i najważniejszą przyczyną konfliktu było 

bogactwo i wpływy Ateńczyków, z czym Sparta nie mogła sobie poradzić. 

Poparły ją Korynt i Megara, z którymi Ateny konkurowały na rynkach 

zachodnich, czyli na Sycylii i w Italii. Zachodziła obawa, ze cały eksport na 

Półwysep Apeniński będzie przechodził przez port w Pireusie. Wielkie 

znaczenie dla zwaśnionych stron miało też panowanie nad przystaniami wyspy 

Korkyry, która była na drodze z Grecji do Italii. Interesy ścierały się także w 

Tracji i Macedonii, mających dla państw greckich ogromne znaczenie 

ekonomiczne. Ale były też powody polityczne. Ateny we wszystkich gminach 

greckich popierały elementy demokratyczne, natomiast Sparta sprzyjała 

arystokratom i oligarchom, nawet w gminach sprzymierzonych z Atenami
1
. 

Demokracja ateńska nie obawiała się wojny, gdyż ich państwo posiadało 

zasobną kasę i potężną flotę. 

 W. Lengauer tak komentuje relację Tukidydesa o przyczynach wojny, 

który „rozpoczął od dwóch wydarzeń – zatargu Korkyry z Koryntem i buntu  

_______ 

 
1
 Ogromną rolę w zaostrzeniu stosunków ateńsko-spartańskich odegrali emigranci. W 

miastach Związku Peloponeskiego znajdowali schronienie przeciwnicy demokracji ateńskiej, 

Ateny zaś były miejscem pobytu wszystkich elementów wrogich Sparcie. 
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Potidai. Ten pierwszy miał swój prolog w postaci stasis w Epidamnos, kolonii 

wspólnej Korkyry i Koryntu. Odbył się tam przewrót (rok 437?), w wyniku 

którego demos wypędził rządzących dotąd oligarchów. 

 Wygnańcy zyskali pomoc okolicznych mieszkańców i oblegli miasto, 

Epidamnos zwróciło się o pomoc do Korkyry, a nie uzyskawszy jej – do 

Koryntu (jako metropolis tych obu apoikiai). Korynt zdecydował się na 

interwencję, która od początku wymierzona była przeciw Korkyrze wyłamującej 

się spod wpływów metropolii. Z kolei wygnańcy zwrócili się w tej sytuacji o 

pomoc do Korkyry, która rozpoczęła oblężenie Epidamnos. W ten sposób doszło 

do wojny Koryntu z Korkyrą, Korkyrejczycy na początku zwyciężali i zajęli 

nawet Epidamnos. By przeciwstawić się kolejnej wyprawie Koryntu, Korkyra 

zwróciła się o pomoc do Aten, dokąd udali się też posłowie koryntscy z 

ostrzeżeniem przed włączeniem się Ateńczyków do wojny. 

 W Atenach nie było jednomyślności. Zgromadzenie obradowało 

dwukrotnie w tej sprawie (rok 433). Tukidydes pisze, że w Atenach wydawało 

się, ‘że wojna z Peloponezyjczykami i tak wybuchnie’, ale to jest tylko 

świadectwo przekonań jakiejś grupy polityków, może samego Peryklesa. Na 

pierwszym posiedzeniu eklezji Ateńczycy ‘przyjęli przychylnie przemówienie 

Koryntyjczyków’ (Tuk. I 44). Następnie jednak Ateny zawarły sojusz obronny z 

Korkyrą, zobowiązując się do pomocy tylko w wypadku, gdyby wyspa została 

bezpośrednio zaatakowana. Ostatecznie na morzu Korynt pokonał Korkyrę, ale 

z powodu obecności okrętów ateńskich nie doszło do zajęcia wyspy. Nie 

oznaczało to jeszcze wojny Aten z Koryntem, ani tym bardziej ze Spartą. 

Jednak w tym samym czasie (rok 433/432) pojawiła się sprawa Potidai. 

Tu można dostrzec obawy Ateńczyków przed wpływami Koryntu na północy. 

Ateny nakazały Potidai zburzyć mury od strony lądu, dać zakładników i 

odprawić urzędników Koryntu. W efekcie doszło do buntu Potidai i innych 

miast wybrzeża trackiego, które liczyły także na pomoc Macedonii 

zaniepokojonej wpływami ateńskimi w tym rejonie. Korynt wysłał pomoc, ale 
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Ateńczycy rozpoczęli długotrwałe oblężenie miasta. Nadal jednak, jak zaznacza 

Tukidydes, ‘do wybuchu wojny nie doszło, panował pokój, gdyż Koryntyjczycy 

robili wszystko na własną rękę’ (I 66). 

Zapewne w 432 r. Korynt rozpoczął rozległe działania dyplomatyczne. 

Tukidydes podaje dość zaskakującą informację, ze to Koryntyjczycy ‘zaczęli 

zwoływać sprzymierzeńców do Lacedemonu’ (I 67). Spotkanie symmachoi 

mogło być zwołane tylko przez Spartę, być może w tym skrótowym zdaniu 

historyk chciał tylko podkreślić rolę Koryntu, który wymógł na Sparcie 

zwołanie sprzymierzonych. Nie ulega jednak wątpliwości, że właśnie to 

państwo dążyło w tym momencie do wojny z Atenami. 

Korynt łatwo zyskał poparcie innych sprzymierzeńców Sparty. Zatarg z 

Atenami miała także Megara. Ateńczycy nie dopuszczali jej obywateli do rynku 

i portów na terenie całej arche. Nasze źródła wielokrotnie wspominają dość dla 

nas zagadkowy dekret (psephisma) wydany w tej sprawie przez Ateny. Nie 

mamy, niestety, jego tekstu i nie są jasne ani jego postanowienia, ani cele. Być 

może był to akt świadomej prowokacji dokonanej przez Peryklesa i jego 

zwolenników, chodziło właśnie o zadrażnienie stosunków, by doprowadzić do 

wojny. Egina skarżyła się zaś na łamanie przez Ateńczyków postanowień 

pokoju trzydziestoletniego z roku 446, gwarantującego jej niezależność. 

Sparta najwyraźniej wahała się, do wojny parli sprzymierzeńcy skupieni 

wokół Koryntu, zarzuty usiłowali odpierać posłowie ateńscy bawiący w Sparcie 

‘dla załatwienia jakichś spraw’ (Tuk. I 72). Ostatecznie jednak, mimo różnicy 

zdań w samej Sparcie, przeważyła opinia o potrzebie zdecydowanego 

wystąpienia. Sparta teraz sama dopuściła się prowokacji, żądając wygnania z 

Aten Alkmeonidów obciążonych dziedziczną zmazą z racji stłumienia zamachu 

Kulona. Chodziło o Peryklesa, który pochodził po matce z tej rodziny. 

Ostatecznie Sparta sformułowała ultimatum, domagając się ustąpienia 

Ateńczyków spod Potidai, cofnięcia dekretu w sprawie Megary i poszanowania  
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wolności Eginy. W tym momencie wojna była już przesądzona”
2
.  

Jak można było się domyślać, w Atenach odrzucono te żądania, 

zwłaszcza, że Sparta zaczęła się też domagać autonomii dla Hellady czyli 

rozwiązania Związku Morskiego. Na przełomie 432/431 roku p.n.e. w Atenach 

zapadła decyzja o gotowości do wojny. 

 

6.2.  Początek wojny 

 

Siły przeciwników były dość wyrównane. Ateny przeważały na morzu, 

miały też więcej pieniędzy. Sparta posiadała przewagę w piechocie. 

Działania wojenne rozpoczęli  w roku 431 p.n.e. Tebańczycy, sojusznicy 

Sparty, którzy w nocy napadli na sprzymierzone z Atenami Plateje. Atak się nie 

powiódł. Wielu Tebańczyków poległo, a ci, którzy dostali się do niewoli zostali 

straceni. Po tym incydencie Ateńczycy wysłali załogę do obrony Platejów. 

Dwa miesiące później wojska Sparty pod dowództwem króla 

Archidamosa wtargnęły do Attyki i spustoszyły przylegającą do Aten równinę. 

Szczególnie pastwiono się nad winnicami i plantacjami drzew oliwnych. Nie 

było ofiar w ludziach, ponieważ cała ludność wiejska schroniła się w Atenach
3
. 

Natomiast ateńskie okręty już były w drodze na Peloponez. Pustosząc brzegi 

Ateńczycy dotarli do zachodnich części Elidy i Akarmanii.  

Kiedy jesienią wojska spartańskie opuściły Attykę i powróciły do domu, 

skorzystali z tego Ateńczycy i w okrutny sposób rozprawili się z Eginą i 

Megarą, sojusznikami Sparty, a swymi handlowymi konkurentami. Ludność 

wiejska państwa ateńskiego powróciła do swych siedzib, naprawiając to, co 

zostało zniszczone. 

_______ 

 
2
 W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, ss. 141.142. 

 
3
 Ludność wiejska, która ewakuowała się do Aten, rozłożyła się w świątyniach, na 

placach i ulicach. 
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W następnym roku wrogowie Aten znów wtargnęli do Attyki, siejąc 

jeszcze większe spustoszenie. Ludność znów uciekła, i to w liczbie jeszcze 

większej, zapełniając Ateny do granic możliwości. W mieście skazanym na 

zaopatrzenie jedynie drogą morską zapanował głód. Wybuchła też epidemia, na 

którą nie było lekarstwa. Ludzie umierali tysiącami. Podejrzenia padły na 

Lacedemończyków, którzy mieli zatruć cysterny z wodą. Mówiono też o 

przywleczeniu zarazy z Egiptu czy Etiopii. Epidemia wytrąciła Ateńczyków z 

normalnego, praworządnego trybu życia. Tukidydes pisze: „Obecnie każdy 

łatwiej odważał się na to, co przedtem ukrywano dla uniknięcia zarzutu 

rozpusty; ludzie widzieli, jak szybko następowała zmiana losu, jak bogaci nagle 

umierali, a ci, co poprzednio nic nie mieli, natychmiast wchodzili w posiadanie 

ich majątków (...) Nie wstrzymywał ludzi strach przed bogami ani przed 

prawami ludzkimi, gdyż widzieli, że giną wszyscy jednakowo; uważali przeto za 

rzecz obojętną, czy czcić bogów, czy też nie; nikt nie spodziewał się poza tym, 

że dożyje czasu, kiedy poniesie karę sądową za swe występki”
4
. 

Okręty ateńskie blokowały brzegi Peloponezu, armia zburzyła kilka miast 

i wzięła jeńców. Druga część floty oblegała Potidai na Chalkidyce, kiedy na 

okrętach wybuchła epidemia. Eskadra zmuszona była zawrócić, pozostało 

jedynie wojsko lądowe, które zdobyło miasto zimą 430/429 roku p.n.e. 

 

6.3. Upadek Peryklesa 

 

Z powodu zarazy i innych niepowodzeń wojennych wzrosła niechęć do 

Peryklesa. Zaczęto nalegać o wysłanie delegacji do Sparty celem zawarcia 

pokoju. Wniosek ten nie przeszedł i energiczniej zabrano się do prowadzenia 

wojny. Ale narzekaniom nie było końca. Szczególnie ludzie zamożni, którzy 

potracili swoje majątki, oskarżali Peryklesa. 

_______ 

 4
 Tukidydes, II, 52. 
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 Gdy w roku 430 p.n.e. wybierano strategów, Peryklesa nie wybrano. 

Oskarżono go o nieprawidłowe zarządzanie publicznymi pieniędzmi i skazano 

na zapłacenie wysokiej grzywny. Później na krótko odzyskał dawny autorytet, 

kiedy w roku 429 p.n.e. znów wybrano go strategiem. Niestety, w tym samym 

roku padł ofiarą epidemii. 

 Po śmierci Peryklesa jeszcze bardziej pogorszyła się sytuacja w Atenach. 

Do Attyki znów wtargnęli hoplici z Peloponezu, a miasto Mitylena na wyspie 

Lesbos, ważny partner Aten, przestało być ich sojusznikiem. 

 

6.4. Pojawienie się demagogów. Kleon 

 

W Atenach pojawiła się nowa grupa polityków nazwana demagogami. 

Jednym z nich był Kleon, człowiek bogaty, właściciel garbarni, acz nie mający 

pochodzenia z kręgów arystokracji. Nie posiadał też wykształcenia, ani nie 

piastował żadnych urzędów. Bardzo możliwe, że potrafił wykorzystać niechęć 

prostego ludu do wykształconej i kulturalnej elity. Doświadczenie zdobył 

podczas obrad ekklezji. A ponieważ był zręcznym mówcą, potrafił pociągnąć za 

sobą prosty lud, czyli demos. Takich polityków zaczęto określać mianem 

demagogos.  

Polityka Kleona właściwie nie różniła się od polityki Peryklesa. On 

również działał w interesach suwerennej polis ateńskiej, uważał 

sprzymierzeńców Aten za ich poddanych. We wszystkim postępował zgodnie z 

nakazami demosu ateńskiego. Różnica polegała na tym, że Kleonowi wypadło 

działać w czasie głębokiego kryzysu ekonomicznego i politycznego. Musiał 

zatem stosować radykalniejsze posunięcia i nie przebierać w środkach, aby 

zrealizować swoje plany. 

Ogromnym niebezpieczeństwem pod względem ekonomicznym i 

politycznym dla państwa ateńskiego były nie tylko niepowodzenia wojenne, ale 

również oderwanie się sprzymierzeńców, jak choćby Mityleny. Wyczerpane 
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zostały wszystkie zasoby państwowe. Skarb był pusty, a tymczasem ludzi na 

zasiłku państwowym było coraz więcej. Spadała też wartość pieniędzy, 

skutkiem czego trzeba było podnieść wynagrodzenie dla urzędników. M.in. 

podniesiono uposażenie sędziów z 2 do 3 obolów. To z kolei oburzało 

sojuszników Aten, którzy musieli więcej łożyć do wspólnej kasy. Nie podobała 

się im też skrajna samowola i brak skrupułów, z jakim Ateńczycy rozporządzali 

ogólnozwiązkowymi funduszami. 

Kiedy do władzy doszedł Kleon, stosunki pomiędzy Atenami a ich 

sprzymierzeńcami jeszcze bardziej się pogorszyły. Szczególnie było to 

widoczne na przykładzie procesu dotyczącego Mityleny. Kleon zażądał 

bezwzględnego rozprawienia się z Mitylenczykami, którzy ośmielili się 

przeciwstawić zwierzchniej władzy Aten. Kleon twierdził, że ukaranie ich, 

stracenie i zaprzedanie do niewoli całej ludności byłoby dobrą lekcją i dla 

innych sojuszników, również zawsze gotowych do oderwania się od Aten. 

Wniosek Kleona o doszczętnym wytępieniu wszystkich Mityleńczyków nie 

został co prawda wprowadzony w życie, lecz i tak postąpiono z nimi okrutnie. 

Stracono tysiąc z nich i skonfiskowano część terytorium miasta, gdzie 

ulokowano trzy tysiące osadników z Aten. Mury Mityleny zburzono, flotę 

przejęły Ateny. 

 

6.5. Dalsze działania wojenne do zawarcia pokoju Nikiasza 

 

W roku 429 p.n.e. wojna weszła w nową fazę. Armie Związku 

Peloponeskiego obległy Plateje. Mimo, że miasto poddało się (co prawda 

dopiero po dwóch latach) zostało zupełnie zburzone, a przy tym Spartanie 

zamordowali 200 bezbronnych Platejczyków i 25 Ateńczyków.  Z kolei w roku 

425 p.n.e. strateg ateński Demostenes zajął port Pylos i ufortyfikował go. Była 

to nie tylko świetna przystań, ale naturalna twierdza, gdzie mogli się chronić 

meseńscy heloci, którzy przechodzili na stronę Ateńczyków. Spartanie podjęli 
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próbę zdobycia Pylos, ale bez powodzenia. Liczący 420 hoplitów oddział 

spartański zajął wyspę Sfakterię, leżącą naprzeciwko Pylos, stamtąd je atakując. 

Demostenes wytrwał jednak, aż nadeszły posiłki. Okręty ateńskie pokonały flotę 

peloponeską, co sprawiło, że spartańscy hoplici zostali odcięci na wyspie. 

Wtedy zawarli rozejm i wysłali do Aten poselstwo z prośbą o pokój. Prośba 

została odrzucona przez Kleona. Decyzja była pochopna i niefortunna, dlatego 

że sprawy na Peloponezie przybrały obrót niekorzystny dla Aten. Demostenes 

znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Wciąż żądał posiłków i wydawało się, że 

będzie musiał poddać Pylos. Z wytworzonej sytuacji   szybko skorzystało 

wrogie Kleonowi stronnictwo pokojowe i wszczęło przeciwko niemu kampanię. 

On jednak się tym nie zraził i wszystkie niepowodzenia przypisał stronnictwu 

pokojowemu i nie dość energicznemu prowadzeniu wojny. Zaproponowano 

więc Kleonowi, aby pokazał, jak należy dowodzić armią. 

Sądzono, że Kleon, który nie miał doświadczenia wojskowego, nie 

podejmie się zadania. On jednak przyjął wyzwanie i popłynął z posiłkami do 

Pylos. Z pomocą Demostenesa w ciągu 20 dni opanował Sfakterię i przywiózł 

wziętych do niewoli hoplitów spartańskich. 

W roku 424 p.n.e., gdy Sparta znalazła się w krytycznym położeniu, jeden 

z jej wodzów Brasidas podjął wyprawę wojenną, jakiej nikt wcześniej się nie 

podjął. Zebrał armię Peloponezejczyków oraz żołnierzy najemnych (po raz 

pierwszy w historii Grecji) i wyruszył z nimi przez całą Grecję aż na wybrzeże 

trackie. W ten sposób chciał odciągnąć uwagę Ateńczyków od Peloponezu. 

Odniósł tam sukces, zdobywając wiele miast zależnych od Aten. M.in. w roku 

423 p.n.e. zwyciężył Amfipolis. Na pomoc sprzymierzeńcom Aten wyruszył 

Kleon. W roku 422 p.n.e. pod Amfipolis rozegrała się zacięta bitwa między 

wojskami Kleona i Brasidasa. Obaj wodzowie zginęli. Armia ateńska została 

rozbita. Rok później Sparta i Ateny zawarły pokój, przywracający przedwojenne 

status quo. Pokój nazwano pokojem Nikiasza, bo to on negocjował jego 

warunki. Na mocy porozumienia Ateńczycy mieli opuścić zajęte miejsca na 
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Peloponezie (m.in. Pylos) i przy jego wybrzeżach, Sparta oddawała Amfipolis, 

miasta wybrzeża trackiego miały powrócić do ateńskiej arche. Postanowiono też 

dokonać wymiany jeńców. 

 

6.6. Wyprawa sycylijska 

 

Pokój Nikiasa, niestety, nie był trwały. Do porozumienia nie przystąpił 

Korynt, który zerwał ze Spartą i wciąż dążył do konfrontacji z Atenami. Zawarł 

pakt z Argos, z którym porozumienie zawarła również Sparta, co odebrano jako 

przygotowanie do wojny z Atenami. Był to rok 420 p.n.e. W tym czasie w 

Atenach nawoływał do wojny Alcybiades (Alkibiades), arystokrata, krewny i 

wychowanek Peryklesa. Udało mu się doprowadzić do zawarcia przymierza z 

Argos, Mantineją i Elidą. Prawdopodobnie wcześniej na poparcie tych państw 

liczył Korynt. 

Mimo, że formalnie obowiązywał pokój, i mimo podpisanego układu z 

Argos, Sparta pokonała to miasto w roku 418 p.n.e. Po zawarciu pokoju z 

Mantineją odzyskała hegemonię na Peloponezie. Atenom wiodło się znacznie 

gorzej zważywszy na klęski poniesione na wybrzeżu trackim. Również w 

stosunkach wewnętrznych nastąpiło silne napięcie pomiędzy zwolennikami 

Alcybiadesa i Nikiasza. W roku 417 p.n.e. w Atenach postanowiono uciec się do 

ostracyzmu. Obaj politycy doszli do porozumienia, wygnano natomiast 

demagoga Hyperbolosa. 

Ateny jednak przygotowywały się do wojny. Świadczyć o tym może 

wyprawa na wyspę Melos, która chciała zachować neutralność. Oczywiście 

Melos została pokonana, ale Atenom potrzebna była akcja bardziej 

spektakularna. Gdy więc w roku 416 p.n.e. przybyli wysłannicy z Segesty z 

prośbą o poparcie w walce z Selimuntem, Alcybiades namówił Ateńczyków na 

udzielenie pomocy. Miał nadzieję, ze będzie można rozciągnąć władzę Aten 
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(rozszerzyć arche) na część Sycylii. Flota pod dowództwem Alcybiadesa, 

Nikiasza i Lamachosa wyruszyła w czerwcu 415 roku p.n.e. 

W noc poprzedzającą wypłynięcie floty, dokonano w Atenach profanacji 

herm
5
. Zbulwersowało to opinię publiczną, bowiem było to w opinii społecznej 

świętokradztwo. Mimo wyznaczonej nagrody sprawców nie znaleziono. Ale 

przeciwnicy Alcybiadesa postanowili jego oskarżyć. Niestety, Alcybiades był 

już na Sycylii. Przybył więc tam specjalny okręt z Aten o nazwie „Salamina”, z 

nakazem powrotu Alcybiadesa, który miał być postawiony przed sądem. On 

jednak dobrze rozumiał, ze chodzi o intrygę polityczną i że powrót może 

oznaczać jego koniec. Uciekł więc z grupą przyjaciół na Peloponez, gdzie oddał 

się w ręce władz Sparty prosząc o azyl. Przychylono się do jego prośby. A w 

Atenach zaocznie zapadły na niego i jego przyjaciół wyroki śmierci. 

Jeszcze przed przypłynięciem okrętu „Salamina”, eskadra ateńska licząca 

sto okrętów wzięła kurs na Korkyrę, gdzie połączyła się z flotą 

sprzymierzonych. Niestety, gdy okręty dopłynęły do Italii, okazało się że bramy 

greckich miast były zamknięte dla przybyszów. Miasto Region, które wcześniej 

było sprzymierzeńcem Aten, ogłosiło neutralność. Sycylijska Messana także nie 

była nastawiona przyjaźnie, do Katany dostano się po wyłamaniu bramy. 

Dopiero wówczas przystąpiono do blokady Syrakuz. Wszystko postępowało 

pomyślnie i pewnie tak byłoby do końca, ale wówczas zaistniały wcześniej 

opisane wypadki z Alcybiadesem. Po jego wyjeździe sprawy na Sycylii 

przybrały obrót niekorzystny dla Ateńczyków. Nikias nie radził sobie jako 

wódz. Nie pomogło nawet przybycie Demostenesa, który zastąpił zmarłego 

Lamachosa. Za to na pomoc Syrakuzom przybyli sojusznicy ze Sparty i 

Koryntu. W roku 413 p.n.e. Ateńczycy zostali pobici przez połączone siły 

Syrakuz oraz Sparty i Koryntu. Do niewoli dostało się 7 tysięcy żołnierzy 

ateńskich, którzy zostali zesłani do kamieniołomów. Nikiasza i Demostenesa  

_______ 

 5
 Były to kamienne posągi w kształcie słupa zakończonego głową Hermesa. 
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skazano na śmierć i stracono. Upadł więc mit o niezwyciężonej ateńskiej flocie. 

 Również w roku 413 p.n.e. Spartanie wtargnęli do Attyki. W Deklei, 20 

kilometrów od Aten, założyli obóz warowny i rozpoczęli blokadę Aten. To 

doprowadziło do zamarcia ateńskiej gospodarki, tym bardziej że z Attyki do 

Sparty zbiegło ok. 20 tysięcy niewolników, głównie rzemieślników. Klęska 

sycylijska doprowadziła również do rozpadu arche. Wiele miast i wysp 

wcześniej uzależnionych od Aten, uniezależniło się. 

 

6.7. Przewrót w Atenach 

 

Niezadowolenie z wyników wojny odbiło się na stosunkach 

wewnętrznych w Atenach. Przeciwko demokracji wystąpiły różne grupy 

społeczne i jednostki, które określono wspólnym mianem oligarchów. Zażądali 

ograniczenia pełnoprawnych obywateli, wprowadzenia cenzusu majątkowego, 

zniesienia opłacania urzędów publicznych, przekazania władzy w ręce ludzi 

najbardziej zamożnych. Największy wpływ w tym stronnictwie miał znakomity 

mówca Antyfon oraz Teramenes i Arystofanes. 

W roku 411 p.n.e. oligarchom udało się przeforsować nowe prawa. 

Zniesiono rozdawnictwo i opłacanie urzędów państwowych, liczbę obywateli 

posiadających czynne i bierne prawo wyborcze ograniczono do 5 tysięcy ludzi, 

tych tylko, którzy mogli uzbroić się na własny koszt. Powołano radę czterystu, 

której oddano całkowitą władzę. 

Kierownictwo ateńskie wystąpiło do Sparty z prośbą o pokój. Spartanie 

zażądali zrzeczenia się przez Ateńczyków hegemonii na morzu. Był to ogromny 

cios dla nowych władz. Działalność rady czterystu była krótka. Odpadnięcie od 

Aten Eubei, przynoszącej Atenom ogromny dochód; brak poparcia armii 

stacjonującej na Samos oraz powrót Alcybiadesa sprawiły, że od roku 410 p.n.e. 

w Atenach znów zapanowała demokracja. Triumfalny powrót Alcybiadesa miał 

miejsce w roku 407 p.n.e. Przybył z obfitymi łupami i niewolnikami. 
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6.8. Koniec wojny 

 

Triumf Alcybiadesa nie trwał długo. Działania wojenne były bardzo 

niekorzystne dla Aten. Persja zaniepokojona wcześniejszymi sukcesami Aten 

postanowiła wesprzeć Spartę posyłając swego dowódcę Lizandra, który stanął 

na czele floty spartańskiej. Wcześniej Sparta uznała prawo króla perskiego do 

greckich miast w Azji Mniejszej. Lizander zadał cios flocie ateńskiej u 

przylądka Notion. Przegrana sprawiła, że odsunięto Alcybiadesa od władzy. 

Pozbawiony urzędu wyjechał najpierw do swoich posiadłości na Chersonezie 

Trackim a potem do Azji Mniejszej, gdzie został zamordowany. 

Stoczono jeszcze kilka bitew. Ostatnie zwycięstwo Ateny odniosły koło 

wysp Arginuz w roku 406 p.n.e. A potem były już same przegrane. Ostatnim 

akordem tej długiej wojny była bitwa u brzegów Hellespontu w roku 405 p.n.e., 

która zakończyła się klęską Aten. Trzy tysiące Ateńczyków się poddało, lecz 

wszyscy zostali straceni. Lizander popłynął w kierunku Aten. W zajmowanych 

po drodze miastach obalał demokrację i przekazywał władzę wyłonionym 

spośród oligarchów tzw. dekarchiom (komitetom dziesięciu), wspieranym przez 

garnizony spartańskie. 

Po kilku miesiącach stanął Lizander pod murami Aten zamykając drogę 

do Pireusu. W tym samym czasie król Sparty Pauzaniasz obległ Ateny od strony 

lądu. W mieście rozgorzał spór pomiędzy demokratami i oligarchami, jak 

zachować się w tej sytuacji. Rozwiązanie przyszło w roku 404 p.n.e. Głód 

zmusił Ateńczyków do przyjęcia pokoju na warunkach podyktowanych przez 

Spartę. Ateńczycy zobowiązali się przekazać Sparcie całą swoją flotę wojenną i 

handlową z wyjątkiem 12 okrętów wartowniczych, zburzyć do szczętu 

wszystkie fortyfikacje, w tym długie mury prowadzące z Aten do Pireusu oraz 

uznać hegemonię Sparty w świecie greckim. 

Korzystając z poparcia Lizandra władzę w mieście przejęli oligarchowie. 

Dla ułożenia nowej konstytucji wybrano trzydziestoosobową komisję, nazwaną 
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później rządem trzydziestu tyranów. Komisja ta, wybrana jedynie w celu 

stworzenia nowej konstytucji, korzystając z ogólnego zamieszania i poparcia 

Lizandra, przekształciła się w faktyczny rząd. Na jej czele stał Kritias, uczeń 

Sokratesa i sofistów, znakomity publicysta i mówca. Państwo uważał za 

instytucję stworzoną do hamowania ludzkiego egoizmu i chciwości, religię za 

wynalazek mędrców do okiełzania nieoświeconych mas i rządzenia nimi, a 

terror za środek rządzenia, bez którego nie może się obejść żaden rząd. 

Rzeczywiście były to rządy terroru. Konfiskowano majątki, nakładano 

dodatkowe podatki. Życie straciło kilka tysięcy obywateli. 

W końcu Kritias, przywódca tyranów poległ w jednej z bitew, pozostali 

zginęli lub się rozproszyli. Rządy w Atenach przejął tzw. komitet dziesięciu, 

który tez wkrótce został obalony. W roku 403 p.n.e. przywrócono demokrację. 
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 7. Grecja po wojnie peloponeskiej 

 

 

 Z wojny peloponeskiej zwycięsko wyszła Sparta, która stała się 

prawdziwym hegemonem na terenie Hellady. W sprzymierzonych ze Spartą 

państwach jońskich  wprowadzono ustrój oligarchiczny. Przegrane Ateny od 

roku 403 p.n.e. przez cały czas preferowały jednak ustrój demokratyczny. 

Wydawać by się mogło, że po wojnie poszczególne poleis zajmą się sprawami 

wewnętrznymi, a te które poniosły największe straty, będą dążyć do odbudowy i 

stabilizacji. Tak się jednak nie stało. Nie był to czas pokoju i stabilizacji. 

 

7.1 .  Wojny greckie przy udziale Persji 

 

Po wojnie peloponeskiej do Sparty wciąż napływały pieniądze perskie.  

Ale nie trafiały one do wszystkich obywateli w podobnej wielkości, stąd 

pogłębiały się różnice majątkowe.  Szczególne napięcia wewnętrzne zaistniały 

w roku 403 p.n.e., gdy król Pauzaniasz wystąpił przeciwko Lizandrowi, 

zwycięskiemu wodzowi w wojnie peloponeskiej, popierającemu oligarchów 

ateńskich. Nie były to jednak najważniejsze problemy Sparty. 

Sparta związana z Persją układem od roku 412 p.n.e. teraz uwikłała się w 

wewnętrzne sprawy perskie popierając Cyrusa Młodszego w walce o tron Persji 

z jego bratem. Ponieważ Cyrus przegrał i okrzyknięty został buntownikiem, 

Sparta znalazła się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Także tradycyjni 

sprzymierzeńcy Sparty, np. Korynt i Beocja, traktowały jej politykę z 

niechęcią
1
. 

_______ 

 
1
 Korynt i Beocja nie poparły również Sparty w czasie wojny z Elidą.          
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W roku 400 p.n.e. perski satrapa Tissafernes zaczął przejmować po 

Cyrusie, popieranym przez Spartę, miasta na terenach Azji Mniejszej. Sparcie 

nie pozostało nic innego, jak podjąć interwencję, jeśli chciała nadal uchodzić za 

hegemona w świecie greckim. Otrzymawszy pomoc dawnych greckich 

najemników Cyrusa oraz wojsk Euagorasa, władcy sprzymierzonego z Egiptem 

greckiego państewka na Cyprze, spartański król Agesilaos wyruszył do Azji 

Mniejszej. 

Persowie byli wciąż silni, a ponadto państwom greckim zaoferowali 

pieniądze za wypowiedzenie wojny Sparcie. I znaleźli sojuszników, przede 

wszystkim w Koryncie, Tebach i Argos, ale też i w Atenach. Te jednak nie od 

razu zdecydowały się na wystąpienie zbrojne. Stworzona za pieniądze koalicja 

antyspartańska zaczęła działania wojenne.  

Wojna rozpoczęła się w roku 395 p.n.e. pomiędzy Spartą i Tebami. 

Lizander, legendarny już wódz spartański, poległ na jej początku, co było 

ogromną stratą. Natychmiast odwołano z Azji Mniejszej Agesilaosa. Było to 

nieodzowne, dlatego że do wojny włączyły się Ateny.  

W roku 394 p.n.e. odbyły się dwie ważne bitwy, pod Nemeą i Koroneą, 

gdzie Sparta rozbiła siły koalicyjne. Niestety, poniosła srogą porażkę na morzu 

koło przylądka Knidos, co stanowiło koniec jej wpływów w miastach jońskich i 

na wyspach. Z Chios, Kos i Mityleny usunięto garnizony spartańskie. Miastom 

greckim na wybrzeżach Azji Mniejszej i na wyspach wydawało się, że 

odzyskały wolność, lecz była ona jedynie iluzoryczna, bowiem znalazły się pod 

protektoratem Persji. 

Wojna toczyła się nadal, głównie na morzu. Ale kiedy wódz ateński 

Ifikrates zajął cały Chersonez Tracki, Persja postanowiła szybko zakończyć tę 

wojnę. W roku 386 p.n.e. podpisano pokój
2
 na warunkach podyktowanych przez  

_______ 

 2
 Pokój ten nazywany jest królewskim lub pokojem Antalkidasa, od imienia 

spartańskiego posła do Persji. 
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Persję. Król perski Artakserkses zatrzymał dla siebie miasta wybrzeży Azji 

Mniejszej, natomiast Skyros, Imbros i Lemnos przyznał Atenom. Wszystkim 

poleis zagwarantowano autonomię, co wykluczało hegemonię jakiegokolwiek 

państwa greckiego. Pokój, który ustanowiono miał posiadać charakter pokoju 

powszechnego
3
. 

 

7.2. Hegemonia Teb. Drugi Ateński Związek Morski 

 

IV wiek p.n.e. przyniósł jeszcze kilka ważnych inicjatyw politycznych. 

Jedną z nich było powstanie związku miast beockich pod przywództwem Teb. 

Drugą było utworzenie przez Ateny związku morskiego. Oba istniały obok 

siebie. 

 Po raz pierwszy w historii Grecji możemy mówić o hegemonii Teb, które 

zostały poparte nawet przez Ateny, potrzebujące sprzymierzeńca w walce ze 

Spartą a także z Tesalią, Epirem i Macedonią. 

W Tebach władzę wcześniej sprawowała oligarchia popierana przez 

Spartę
4
. Wybitni demokraci tebańscy przebywali w tym czasie na emigracji w 

Atenach. Czekali na sposobność powrotu do swej ojczyzny. Taka chwila 

nadarzyła się pod koniec roku 379 p.n.e. Pod przebraniem chłopów i myśliwych 

powrócili z Aten i połączywszy swe siły z tymi, którzy przebywali w Tebach, 

podczas uczty wymordowali pijanych oligarchów. Kiedy przejęli władzę, 

przywrócili działalność zgromadzenia ludowego, składającego się ze wszystkich 

mieszkańców Beocji, oraz radę siedmiu beotarchów, wodzów beockiego 

pospolitego ruszenia. Spartański garnizon opuścił Teby, które teraz dopomogły 

innym miastom beockim w przywróceniu demokracji i zawarły z nimi sojusz. 

_______ 

 3
 Gr. koine eirene. 

 
4
 Oligarchia tebańska rządziła w oparciu o spartański garnizon, który stacjonował na 

akropolu w Tebach. 
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Wydarzenia te były bardzo korzystne dla Aten, które w następnym roku 

postanowiły utworzyć tzw. Drugi Związek Morski. Był on znacznie mniejszy i 

słabszy od pierwszego. Zorganizowany został też na innych zasadach. Przede 

wszystkim przestrzegano autonomii wszystkich miast, które wchodziły w skład 

związku, a było ich ok. 70. Związek przetrwał 23 lata, od 378 do 355 roku p.n.e. 

Wydarzenia w Tebach nie podobały się Sparcie, która zmusiła niektóre 

miasta beockie do wystąpienia ze związku a od Teb zażądała natychmiastowego 

jego rozwiązania. Epaminondas, jeden z wodzów demokracji tebańskiej 

odpowiedział, że Teby wyrzekną się hegemonii nad miastami beockimi, jeśli 

Sparta wyrzeknie się hegemonii nad miastami Peloponezu. Takie stanowisko 

musiało oczywiście doprowadzić do wojny. 

W roku 371 p.n.e. w dolinie nieopodal beockiego miasta Leuktry 

rozegrała się zacięta bitwa pomiędzy Tebami i Spartą, zakończoną klęską tej 

drugiej. W bitwie tej Epaminondas zastosował nowy szyk bojowy, nazywany 

szykiem ukośnym, w którym nie zwracano głównie uwagi na prawe skrzydło i 

środek falangii, jak to było do tej pory, lecz przeniesiono punkt ciężkości na 

lewe skrzydło, wzmocniwszy je w głąb do pięćdziesięciu tarcz. Oprócz tego 

falanga tebańska uzbrojona była w długie dzidy, które również odegrały 

ogromną rolę w zwycięstwie
5
.  

Klęska Sparty wykazała jej militarne zacofanie jak i wewnętrzną słabość. 

Sprzymierzone z nią miasta wycofywały się ze Związku Peloponeskiego i 

wprowadzały demokrację. Wiele z nich padło zmiażdżonych przez Teby. W 

roku 370 p.n.e. licząca ok. 70 tysięcy armia Epaminondasa wkroczyła na 

Peloponez, aby zadać ostateczny cios Związkowi Peloponeskiemu. Skutkiem  

_______ 

5
 Być może wzorem dla słynnej falangi macedońskiej stał się tebański szyk bojowy. 

Przyszły król macedoński Filip II przebywał przecież wówczas w Tebach i oglądał wynalazek 

Epaminondasa. 
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czego Mesenia ogłosiła niepodległość a miasta i gminy arkadyjskie nie tylko 

ogłosiły niezależność, ale utworzyły związek ze stolicą w nowo wybudowanym 

mieście Megalopolis, w południowej części Arkadii. Megalopolis zostało 

utworzone w roku 370 p.n.e.  

 Hegemonia Teb była jednak krótkotrwała. Jak się okazało, była nie tylko 

nie na rękę Sparcie, ale również Atenom, które zerwały sojusz i połączyły swoje 

siły ze Spartą, co oczywiście z góry przesądziło o wyniku konfrontacji. 

Epidamondas jednak za wszelką cenę starał się jej unikać. Dopiero, gdy 

arkadyjskie miasto Mantinea zawarło sojusz z Atenemi i Spartą, wyruszył ze 

swoją armią na Peloponez. W roku 362 p.n.e. doszło do rozstrzygającej bitwy 

pod Mantineą. Zwycięstwo odnieśli Tebańczycy, ale zapłacili za nie ogromną 

cenę. Już nigdy Teby nie stanowiły potęgi. W boju zginął też Epaminondas. 

Również Spartanie wyszli z tej bitwy bardzo osłabieni.  

Osłabienie Teb i Sparty wykorzystali Ateńczycy, jednak wewnętrzna 

zwartość Związku Ateńskiego nie była dostatecznie trwała. Dążenie Aten do 

odbudowania swej mocarstwowości, nakładanie danin i ciemiężenie 

sojuszników doprowadziły do tzw. wojny sojuszniczej w latach 358 – 355 p.n.e., 

w której zwycięstwo odnieśli sojusznicy. Wojna zakończyła się rozpadem 

Drugiego Związku Morskiego, znacznym osłabieniem Aten i de facto 

wzmocnieniem Macedonii. 

 

7.3. Grecy na Sycylii i nad Morzem Czarnym 

 

W roku 406 p.n.e. władzę w Syrakuzach zdobył Dionizjusz, jeden z 

najpopularniejszych dowódców wojsk najemnych. Obalił oligarchów i 

skonfiskował ich majątki, które potem otrzymali żołnierze najemni jako tzw. 

dożywotnie nadziały. Konsekwentnie budował państwo chcąc wchłonąć 

wszystkie miasta sycylijskie. Aby to uczynić nie cofał się przed okrucieństwem, 

przesiedlaniem ludności czy sprzedawaniem w niewolę swoich wrogów. 
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W walce z Kartaginą odnosił sporo sukcesów, nie udało mu się jednak 

zdobyć miast punickich na zachodzie Sycylii. Aż do śmierci w roku 367 p.n.e. 

walczył o zdobycie dla Grecji całej Sycylii, ale się nie udało. Ostatecznie 

granica z Kartaginą została ustalona na rzekach Halykos i Himeras.  

Trzeba jednak pozytywnie ocenić państwo Dionizjusza. Rozwinęło się 

gospodarczo, zwiększyło się jego terytorium, co sprawiło, że na Sycylii osiedlali 

się Grecy ze wschodu znajdując tam dobrą ziemię do upraw i odpowiednią 

atmosferę do robienia interesów. 

Równie ważnym terenem dla Greków, szczególnie pod względem 

ekonomicznym, były ziemie nad Morzem Czarnym, w tym na Krymie. Wśród 

wielu wydarzeń, które tam zaistniały, jednym z najważniejszych było powstanie 

w roku 480 p.n.e. państwa bosforańskiego, zjednoczonego pod panowaniem 

władców Pantikapaion, leżącego na obu brzegach Bosforu Kimmeryjskiego 

czyli Cieśniny Kerczeńskiej, oraz na Półwyspie Tamańskim. Pantikapaion, 

podobnie jak wszystkie kolonie położone na północnym wybrzeżu Morza 

Czarnego, zawdzięczało swój rozwój handlowi zbożem, rybami i niewolnikami. 

Władca bosforański nosił tytuł archonta, ale jego władza była dożywotnia 

i dziedziczna. Do roku 438 p.n.e. władzę sprawowali archontowie z rodu 

Archeanaktydów, pochodzących prawdopodobnie z Miletu. Potem w 

niewyjaśnionych okolicznościach władza przeszła w ręce Spartakosa, być może 

należącego do arystokracji scytyjskiej. 

Kiedy w IV wieku p.n.e. osłabione Ateny nie mogły już wywierać 

wpływu na wydarzenia w dalekich krainach nad Morzem Czarnym, zaczął się 

okres rozwoju państwa bosforańskiego. 

Można zauważyć pewne podobieństwa w rozwoju państw bosforańskiego 

i sycylijskiego. W obu wielką rolę odgrywało wojsko, polityka zagraniczna była 

agresywna, w obu osiągnięto duży rozwój gospodarczy. Sycylijskie państwo 

trwało jednak krótko, podczas, gdy dynastia Spartakosa utrzymywała się przy 

władzy przez trzy wieki. 
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Wiek V i IV p.n.e. były dla wybrzeża czarnomorskiego okresem rozkwitu 

klasycznej kultury helleńskiej. Między Grecją i miastami czarnomorskimi 

wytworzyła się silna więź kulturalna. 

 

 7.4. Wzrost znaczenia Macedonii 

 

 IV wiek p.n.e. przyniósł też wzrost znaczenia Macedonii. Fenomenem 

pozostanie to, że zdobyła ona panowanie nad Grecją lądową na ok. 200 lat. A 

przecież Grecy zaczęli się bliżej interesować Macedończykami dopiero w epoce 

wojen perskich. I co ciekawe, Grecy uważali Macedończyków za lud niegrecki, 

tylko panującą w Macedonii dynastię Argeadów, za grecką. Ale przez większość 

Greków byli uważani za barbarzyńców. 

 Jak już mówiliśmy wcześniej, Macedonię podporządkował sobie Dariusz 

a potem Kserkses, królowie perscy. Po wojnach perskich Macedończycy nadal 

nie odgrywali żadnej roli politycznej, choć utrzymywali kontakty z greckimi 

poleis. Brali udział w igrzyskach panhelleńskich i byli odbiorcami kultury 

greckiej. Władza królewska była dziedziczna, jednak o wcześniejszych 

królach wiadomo niewiele. Dopiero o Archelaosie (413-399 p.n.e.) możemy 

powiedzieć nieco więcej. Wiemy, że utrzymywał sojusz z Atenami. W roku 407 

p.n.e. Ateńczycy uznali go za dobroczyńcę, bowiem pomógł im odbudować 

flotę. W Macedonii budował drogi i twierdze, zreorganizował armię. Najwięcej 

jednak dokonał w sferze kultury. Stolicę przeniósł do Pelli, z której uczynił 

centrum kultury greckiej. Na jego dworze przebywali artyści i poeci, m.in. 

Zeuksis i Eurypides czy też Agaton. 

 Nie wiadomo, dlaczego w roku 399 p.n.e. Archelaos został zamordowany. 

Po jego śmierci na krótki czas zapanował chaos spowodowany walką o tron. 

Ostatecznie królem został Amyntas III (394-370 p.n.e.), bratanek Archelaosa, 

ożeniony z Eurydyką, która urodziła m.in. Filipa II, ojca Aleksandra Wielkiego 

Macedońskiego. 
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 Amyntas III prowadził bardzo energiczną politykę progrecką. 

Uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach świata poleis. W latach 

siedemdziesiątych związał się z Atenami. W roku 371 p.n.e. brał udział w 

spotkaniu delegatów państw greckich, które miało doprowadzić do pokoju 

powszechnego. Po jego śmierci panowali krótko jego starsi synowie, Aleksander 

II i Perdykkas.  

W roku 359 p.n.e. na tron wstąpił najmłodszy syn Amyntasa Filip II, 

który szybko rozprawił się z innymi jeszcze pretendentami do tronu. Wkrótce 

zmierzył się zwycięsko we wschodniej części kraju z plemieniem Pajonów, a 

potem pokonał Illyrów. Podobno Armia Filipa zabiła 7 tysięcy żołnierzy wroga. 

Był to efekt nowej taktyki wojennej Filipa, który połączył atak jazdy z 

uderzeniem piechoty. Zastosował również nowatorskie ustawienie falangi.  

Falanga macedońska składała się z 20 szeregów. Była groźną lawiną 

posuwającą się w kierunku wroga. Żołnierze byli uzbrojeni w dwumetrowe 

dzidy. Skrzydeł falangi broniła lekka piechota i jazda. Obok lekkiej jazdy 

istniała również w Macedonii ciężka konnica. Tak wyposażona armia wkrótce 

opanowała całe wybrzeże macedońsko-trackie, bardzo bogate w kruszce, a 

zajęte wcześniej przez kolonie greckie.  

Bezpośrednim powodem wmieszania się Macedonii w sprawy greckie 

była tzw. święta wojna w latach 355-346 p.n.e. pomiędzy Tebańczykami i 

Fokijczykami, którzy zagarnęli skarby świątyni delfickiej, aby opłacić 

najemników. Filip odzyskał skarby Delf, a miasta zamienił we wsie. Zawładnął 

też miastami Amfipolis i Pydną oraz złotodajnym obszarem górskim Pangaion. 

W roku 348 p.n.e. zdobył miasto Olint, stojące na czele związku miast tracko-

chalkidyckich i sprzymierzone z Atenami. Po zaciętych walkach Olint został 

zdobyty i doszczętnie zburzony, a mieszkańcy sprzedani do niewoli. 

Zdobycie kopalń w Pangaion umożliwiło Filipowi przeprowadzenie 

reformy pieniężnej. Polegała ona na wprowadzeniu bimetalizmu, czyli waluty 

srebrnej i złotej. Pierwsza z nich używana była powszechnie w świecie greckim, 
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druga w monarchii perskiej. Filip II zrównał wartość srebra z wartością złota, 

przez co obniżył wartość tego drugiego. 

W ten sposób Macedonia z drugorzędnego i na wpół barbarzyńskiego 

państwa przekształciła się w mocarstwo, czemu sprzyjała również sytuacja 

międzynarodowa. Stare greckie poleis straciły znaczenie, a między nimi i 

wewnątrz nich wrzała ciągła walka. Niekończące się wojny i przewroty 

wewnętrzne zrujnowały doszczętnie ustrój gospodarczy i polityczny tych 

państw. A do tego wszystkiego w Atenach, Sparcie, Tebach i innych miastach 

greckich nie brakowało stronników króla macedońskiego, który jedynie, w ich 

mniemaniu, mógł wybawić Helladę z anarchii wewnętrznej i słabości 

politycznej. 

W Atenach przeciwko Filipowi wystąpił Demostenes, który nawoływał do 

powstania koalicji anty-macedońskiej. Na jego apel odpowiedziały Korkyra, 

Akarnania, Korynt i jego kolonie, miasta Eubei oraz szereg innych miast. 

Niestety, koalicja nie była w stanie sprostać Macedończykom, którzy w bitwie 

pod Cheroneją w Beocji w roku 338 p.n.e. rozgromili wojska greckie. Tysiąc 

żołnierzy padło na polu bitwy, dwa tysiące zostały wzięte do niewoli, reszta 

rozpierzchła się. Wielu historyków uważa, że w tym momencie zakończyła się 

wielkość Hellady i nastała era hellenizmu. W. Lengauer komentuje: „To 

prawda, że odtąd o losach Greków decydowali królowie. Co jeszcze ważniejsze, 

zupełnie inaczej, niż w czasach wielkości poleis, władali oni wielkimi 

państwami terytorialnymi. Państwo było (jak w przypadku Macedonii Filipa) 

obszarem podległym władzy monarchy, a nie wspólnotą obywateli. Oczywiście 

były to zjawiska epoki późniejszej, bo dopiero czasów po śmierci Aleksandra i 

już choćby z tego powodu nie należy wyolbrzymiać znaczenia bitwy pod 

Cheroneją. Filip nie włączył greckich poleis do swego państwa ani nie pozbawił 

ich całkowicie wolności. 

Trzeba przede wszystkim pamiętać, że polis jako typ miasta i wspólnota 

wolnych obywateli miasta trwała nadal. Inna sprawa, że nigdy już żadna polis 
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grecka nie stała się potęgą polityczną, a wszystkie w mniejszym lub większym 

stopniu podlegały władzy królów. Poleis na terenie Grecji właściwej zachowały 

jednak charakter niezależnych miast i czasem potrafiły nawet radzić sobie z 

potężną Macedonią”
6
. 

Filip nie tylko pokonał Ateny i ich sojuszników, ale podbił też Peloponez. 

W roku 337 p.n.e. narzucił państwom greckim warunki pokoju powszechnego. 

Powołana została symmachia grecka z Filipem jako hegemonem. Uchwalono 

też, że zorganizowana zostanie wspólna wyprawa na Persję w celu ukarania 

Persów za zniszczenia świątyń greckich w czasie wyprawy Kserksesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 
6
 W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, s. 227. 
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 8. Monarchia Aleksandra Wielkiego 

 

 

 Niespodziewanie dla świata greckiego, w roku 336 p.n.e. na weselu swej 

córki został zamordowany król macedoński Filip II. Jako przyczyny podaje się 

zemstę jego żony Olimpiady lub macedońskiej arystokracji, niezadowolonej z 

polityki Filipa. Być może był jeszcze inny powód. Mówiło się również o 

ewentualnym spisku perskim w celu usunięcia inicjatora i organizatora wyprawy 

na Persję. 

 Królem został ogłoszony Aleksander, zwany później Wielkim, syn Filipa i 

Olimpiady, który wówczas miał 20 lat. Był to człowiek wybitnie zdolny i 

wykształcony. Jego nauczycielem był sam Arystoteles. 

 Po śmierci Filipa, w Grecji wzrosły nastroje antymacedońskie. Np. w  

Atenach do głosu doszedł Demostenes. Ale zanim opozycja zorganizowała opór 

przeciwko Aleksandrowi, ten był już w Grecji. Odnowił sojusz z Tesalią a w 

Koryncie zaproponował, aby mianowano go naczelnym wodzem w wojnie 

przeciwko Persom. Tam także odnowił układ zawarty przez Filipa. Następnie 

udał się na północ, aby walczyć z Ilirami, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko 

Macedonii. 

 Podczas nieobecności Aleksandra, finansowana przez Persję opozycja 

rozpuściła plotkę, że Aleksander Macedoński zginął. Wiadomość ta 

spowodowała wybuch powstania. Przeciwko Macedonii powstały Teby i inne 

miasta Peloponezu. Do wojny szykowały się także Ateny.  

 Reakcja Aleksandra była błyskawiczna. Po pokonaniu Traków, w ciągu 

dwóch tygodni szybkim marszem doszedł do Teb. Miasto wziął szturmem i 

zburzył
1
. Od Ateńczyków zażądał m.in. wydania Demostenesa, ale pod 

wpływem swoich zwolenników w Atenach, zmienił decyzję. 

_______ 

 1
 W Tebach Aleksander oszczędził jedynie świątynie i dom poety Pindara. 
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8.1. Wyprawy Aleksandra na zachodnią część imperium perskiego 

 

Na przełomie roku 335/334 p.n.e. Aleksander śpiesznie przygotowywał 

się do wojny z Persją. Jego ogromnym atutem było szybkie działanie. Na 

pośpiech wpływ miała również obawa, że Persowie zablokują wybrzeża 

Macedonii i Grecji, wszak dysponowali świetną flotą na Morzu Egejskim. 

Trzonem armii Aleksandra była ciężko i lekkozbrojna piechota, która 

współpracowała z kawalerią. Król obiecał swoim żołnierzom ogromne zdobycze 

w Persji
2
. 

W Persji panował wówczas Dariusz III Kodoman (336-330 p.n.e.), król 

który nie posiadał ani specjalnych zdolności do rządzenia ani inicjatywy. 

Państwo Achemenidów przeżywało głęboki kryzys. Można powiedzieć, że 

znajdowało się w przededniu rozpadu. Wiedząc o tym, perskie prowincje 

zachodnie takie jak Egipt, Fenicja czy Azja Mniejsza, związane z miastami 

greckimi głównie przez handel, postanowiły przyłączyć się do Greków, w 

których widziały wybawców spod jarzma perskiego. Do tego wszystkiego trzeba 

dodać, że wyposażenie armii perskiej było przestarzałe a dyscyplina wojskowa 

w stanie rozkładu
3
. Wszyscy satrapowie działali na własną rękę, bowiem król 

był daleko i praktycznie nie miał wpływu na podejmowane przez nich decyzje, 

tak polityczne jak i wojskowe. Najsilniejszą formację wojsk perskich stanowiły 

greckie wojska najemne, którymi dowodził Grek Memnon, co mogło być bardzo 

niebezpieczne dla Persów w wypadku konfliktu z Grekami. 

_______ 

 2
 Aleksander był mistrzem propagandy. Aby przekonać, że udział w jego wyprawie 

przyniesie znaczne gratyfikacje, przed wyruszeniem na wojnę rozdał wszystkie swoje 

posiadłości ziemskie, dochody, niewolników i bydło. Na pytanie, co mu pozostało 

odpowiadał, że nadzieja na większe skarby w Persji. Za przykładem poszli też jego najbliżsi 

współpracownicy, m.in. Perdikkas. 

 
3
 Znaczna siłę w armii perskiej stanowili chłopi, którzy niechętnie szli na wojnę i 

bardzo często dezerterowali z pola walki. 
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 W przeciwieństwie do armii perskiej, wojska Aleksandra macedońskiego 

były starannie przygotowane do wojny. Jako pretekst do wystąpienia zbrojnego 

podano odwet za znieważenie świątyń greckich w czasie wojen grecko-perskich 

oraz zemstę za zamordowanie Filipa II. Wszystkim narodom znajdującym się 

pod jarzmem perskich obiecano wolność. 

 Wiosną roku 334 p.n.e. Aleksander wraz z 35-tysięczną armią przekroczył 

Hellespont i zaraz nad rzeką Granik starł się z nieprzyjacielem. Armia 

macedońsko-grecka nie była zbyt liczna, ale dobrze zorganizowana. Ponad 30 

tysięcy stanowiła piechota, 5 tysięcy jazda. Główną siłą piechoty była 

ciężkozbrojna falanga. Część hetairoi
4
 i kilka tysięcy piechoty pozostała jednak 

w Macedonii pod dowództwem Antypatrosa, aby utrzymywać w posłuszeństwie 

zaplecze. 

 Bitwę pod Granikiem Persowie przegrali, głównie z tego powodu, że nie 

usłuchali rady Memnona, który nalegał, aby nie wdawać się z Macedończykami 

w otwartą walkę, lecz wciągnąć ich w głąb kraju. Satrapowie małoazjatyccy 

obawiali się jednak zrujnowania kraju i opowiedzieli się za natychmiastową 

bitwą. Jazda perska została rozbita i rozproszona, spora część dostała się do 

niewoli. Zaciężne wojska Memnona w ogóle nie wzięły udziału w bitwie. 

Zostały błyskawicznie otoczone przez wojsko Aleksandra i częściowo wycięte. 

2 tysiące wzięto do niewoli i posłano na ciężkie roboty. 

 Po bitwie pod Granikiem Aleksander ruszył na Sardes, które poddało się 

bez walki. Tak więc Lidia i Frygia znalazły się w rękach Macedończyków. 

Większość miast greckich nie stawiała oporu. Jedynie w Milecie i Halikarnasie 

natrafiono na opór najemnych wojsk greckich w służbie króla perskiego. W 

zdobytych miastach greckich ogłaszano wolność i wprowadzano zasady 

demokratyczne. Większość ludności helleńskiej bardzo szybko przechodziła na 

stronę Aleksandra. 

_______ 

 
4
 Dosł. towarzysze, rekrutująca się spośród arystokracji macedońskiej gwardia 

przyboczna monarchy. 
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 Po zdobyciu Halikarnasu wojska macedońskie podbiły krainy leżące w 

środkowej części Azji Mniejszej, przeprawiły się przez Tauros i zajęły Tars. 

Tam Aleksander został złożony chorobą, musiał więc pozostać przez pewien 

czas. Potem wyruszył w kierunku Syrii. Jesienią roku 333 p.n.e. Dariusz zebrał 

wielką armię i zajął doskonałą pozycję przy ujściu rzeki Pinaros pod miastem 

Issos, na tyłach wojsk Aleksandra. Ale i to nie pomogło, by pokonać wojska 

grecko-macedońskie. Aleksander złamał lewe skrzydło i centrum armii perskiej, 

gdzie walczył sam Dariusz. Drugie skrzydło perskie broniło się zaciekle, 

bowiem walczyli tam najemnicy greccy. O zwycięstwie Aleksandra 

zadecydowały posiłki rzucone przez króla macedońskiego i wieść o ucieczce 

Dariusza. Wojsko perskie się rozpierzchło, pozostawiając bardzo bogaty obóz. 

Wśród osób wziętych do niewoli znalazły się żona, dzieci i matka króla 

perskiego. Sam Dariusz uciekł za Eufrat. 

 Aleksander ruszył do Fenicji, gdzie zajął Arados, Byblos i Sydon, w tym 

czasie właściwie miasta już zhellenizowane. Głównym czynnikiem, który 

zadecydował o przejściu miast fenickich na stronę Macedonii, było rozpadnięcie 

się floty perskiej po bitwie pod Issos. Okręty cypryjskie i fenickie przeszły na 

stronę Aleksandra. Największy opór stawiał Tyr, stare fenickie miasto, na długi 

czas zatrzymując pochód armii grecko-macedońskiej. Dopiero po siedmiu 

miesiącach, w roku 332 p.n.e., miasto zdobyto od strony lądu i morza, i 

doszczętnie zniszczono
5
. 8 tysięcy mieszkańców, głównie mężczyzn zabito, 30 

tysięcy, głównie kobiet i dzieci sprzedano jako niewolników. Po Tyrze padła 

inna twierdza – Gaza, którą spotkał taki sam los. 

 Z Gazy Aleksander ruszył do Egiptu, gdzie spędził całą zimę. Nie 

napotkał tam oporu, ponieważ Egipcjanie niechętnie znosili poddaństwo 

Persom. Satrapa perski oddał bez walki twierdzę w Memfis oraz skarb państwa.  

_______ 

 5
 Przy zdobywaniu Tyru prowadzono oblężenie. Sprowadzono katapulty, usypano 

groblę, aby połączyć ląd z wyspą, na której leżała ważna część miasta. 
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Aleksander dzięki prezentom i uprzejmemu obejściu pozyskał sympatię 

kapłanów egipskich, którzy dzięki temu ogłosili go synem słońca i prawowitym 

następcą dawnych faraonów. W roku 332 p.n.e. Macedończycy wybudowali w 

Egipcie nowe miasto nad Morzem Śródziemnym, nazwane Aleksandrią. 

Aleksandria stała się głównym ekonomicznym i kulturalnym ośrodkiem świata 

hellenistycznego. 

 Wiosną roku 331 p.n.e. Aleksander opuścił Egipt kierując się poprzez 

Palestynę i Fenicję w kierunku Eufratu, aby dojść do Mezopotamii i Babilonu. 

W pobliżu starożytnej Niniwy, koło osady Gaugamela Macedończycy w 

krwawej bitwie pokonali Persów
6
. Sam Dariusz uciekł do Medii. Droga do 

Babilonu i Suzy stała otworem. Oba miasta wraz z ogromnymi skarbami 

znalazły się w rękach Aleksandra. 

 Ostatnim wielkim miastem perskim, które padło przed Macedończykami 

było Persepolis. Wydarzenie miało miejsce w roku 330 p.n.e. Na tysiącu mułów 

i trzech tysiącach wielbłądów wywieziono stamtąd ogromne bogactwa warte, 

jak się szacuje, 120 tysięcy talentów. Potem miasto spalono i zrównano z 

ziemią, co miało być zemstą za zniszczenie Aten przez Kserksesa. 

 Po opuszczeniu Persepolis Aleksander ruszył na Ekbatanę, stolicę Medii. 

Z Ekbatany, w pościgu za Dariuszem, przeszedł ostrym marszem przez Bramę  

_______ 

 6
 O bitwie pod Gaugamelą w roku 331 p.n.e. czytamy w biografii Aleksandra 

napisanej przez Plutarcha: „Aleksander popędził rozbite wojska w kierunku centrum, gdzie 

stał Dariusz. Aleksander zobaczył go z daleka, w głębi stojących na przedzie szwadronów 

gwardii królewskiej. Dariusz był pięknym mężczyzną słusznego wzrostu; stał na wysokim 

rydwanie w otoczeniu mnóstwa jeźdźców odzianych w błyszczące zbroje, którzy stając w 

zwartych szeregach dookoła rydwanu, gotowi byli odeprzeć nieprzyjaciela. Napadłszy na nich 

z bliska Aleksander wzniecił niesłychane przerażenie spychając uciekających na tych, którzy 

jeszcze stali w szeregach. Większość rzuciła się w przerażeniu do ucieczki. Lecz 

najodważniejsi i najznakomitsi z nich, zabijani na oczach króla, przeszkadzali w pościgu. 

Walcząc ze śmiercią, czepiali się jeźdźców i koni” (Plutarch, Aleksander Wielki, 33). 
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Kaspijską i wkroczył do Partii i Baktrii przechodząc przez trudno dostępne 

tereny górskie i pozbawione wody obszary pustynne. Niestety, nie udało się 

Aleksandrowi pojmać Dariusza. Za to satrapa baktryjski Bessos uprowadził 

króla perskiego, a kiedy doganiał ich Aleksander, zabił Dariusza a sam siebie 

ogłosił królem Persji przybierając imię Artakserksesa IV. Bessos został jednak 

pojmany przez Ptolemeusza, dowódcę gwardii przybocznej Aleksandra i 

skazany na śmierć poprzedzoną okrutnymi torturami w Ekbatanie.  

 Wraz ze śmiercią Dariusza wygasła dynastia Achemenidów. Jedynym 

władcą państwa perskiego został Aleksander Wielki Macedoński, który połączył 

Macedonię, Grecję i Persję w jedno państwo. Sukces wyprawy w pierwszych jej 

etapach, a szczególnie zagarnięcie skarbów króla perskiego spowodowały wielki 

napływ do armii Aleksandra nie tylko nowych żołnierzy, ale też handlarzy i 

różnego rodzaju kombinatorów. Wszyscy oni żądni byli nowych podbojów, 

łupów i ziemi. Na stronę macedońską przeszło wielu satrapów perskich wraz z 

oddziałami wojska. Ponieważ wśród świty Aleksandra zaczęły wzrastać ich 

wpływy i panować wschodnie obyczaje, upokarzające dla nawykłego do 

wolności możnowładztwa macedońskiego, odczuli to przede wszystkim 

Aleksandra przyjaciele i towarzysze broni z dawnych lat, którzy praktycznie 

zostali zepchnięci do rzędu sług królewskich. Stosunki te były przyczyną wielu 

rozdźwięków, zaczęło więc dochodzić do różnego rodzaju spisków. Podczas, 

gdy Aleksander nalegał na kontynuowanie wyprawy na wschód, stara 

arystokracja macedońska domagała się przerwania marszu i usunięcia Persów z 

otoczenia króla
7
.  

_______ 

 7
 Przejawem opozycji był spisek z roku 330 p.n.e., który zakończył się śmiercią 

Parmeniona i jego syna Filotasa. Innym przykładem jest wydarzenie z roku 328 p.n.e., kiedy 

na jednej z uczt królewskich uniesiony gniewem Aleksander zabił swego najlepszego 

przyjaciela Kleitosa, który wcześniej uratował mu życie pod Granikiem. Kleitos czynił 

królowi zarzuty z powodu jego przyjaźni z Persami. 
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 Aleksander podbił już całą zachodnią część terytorium Achemenidów i 

zamierzał dokonać podboju części wschodniej. Ale dalsza ofensywa w kierunku 

wschodnim zależała w znacznej mierze od sytuacji w Grecji. Ok. roku 331 p.n.e. 

głównym ośrodkiem ruchu antymacedońskiego była Sparta. Jej król Agis 

przeciągnął na swoją stronę niektóre spośród państw Peloponezu. Bunt nie trwał 

długo. Rozprawił się z nimi Antypatros w bitwie pod Megalopolis. Zginął sam 

Agis, a ruch antymacedoński załamał się. 

 

8.2. Wyprawy Aleksandra na wschodnią część imperium perskiego 

 

Na przełomie roku 330/29 p.n.e. przez Baktrię i Hindukusz dotarł 

Aleksander do doliny rzeki Oksus (Amu-Daria), a następnie przez Marakandę 

(Samarkandę) skierował się na północny wschód w kierunku rzeki Jaksartes 

(Syr-Daria)
8
. Udało mu się dotrzeć aż do Doliny Fergańskiej, leżącej w 

północno-wschodniej części państwa perskiego. Jednak w tym samym czasie w 

podbitych już okręgach Sogdiany wybuchło powstanie przeciwko najeźdźcom. 

Przeciwko Macedończykom i Grekom wystąpili też Massagetowie, Dahowie, 

Sakowie i in. Załogi wojskowe, które Aleksander zostawił w miejscowościach, 

stanowiących wcześniej punkty oporu, zostały wycięte przez powstańców. Na 

ich czele stanął Spitamenes, który wcześniej pomagał Bessosowi. Obległ on  

liczną załogę, która znajdowała się w Marakandzie. Otrzymawszy wiadomość o 

zbliżaniu się oddziału wysłanego przez Aleksandra zaniechał oblężenia i 

pozorując odwrót uczynił zasadzkę, w której wybił cały oddział idący z 

odsieczą, następnie wznowił oblężenie, które trwało aż do przybycia samego 

Aleksandra. Wtedy wycofał się w pustynne okolice Turkiestanu. Aleksander 

kazał stracić kilka tysięcy powstańców wziętych do niewoli. 

_______ 

 
8
 W dorzeczu Jaksartesu mieszkały plemiona scytyjskie, które zajmowały duże 

obszary ziemi i nieustannie niepokoiły granice państwa perskiego. 
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 Podczas gdy zimą roku 329/28 Aleksander przebywał w Baktrii, 

mieszkańcy Sogdiany przygotowywali się do nowego powstania. Na wiosnę 

wojsko macedońsko-greckie zaatakowało w Marakandzie powstańców, a 

następnie Aleksander wyprawił specjalną ekspedycję karną pod dowództwem 

namiestnika Sogdiany przeciwko Spitamesowi. Przegrawszy batalię, 

Sogdyjczycy i Baktrowie porzucili Spitamenesa, a przywódcy Massagetów 

obcięli mu głowę i posłali ją Aleksandrowi. 

 Innym ważnym wydarzeniem w podbojach Aleksandra było w roku 327 

p.n.e. oblężenie twierdzy, w której znajdował się możnowładca sogdyjski 

Oksyartes. Oblężeni czuli się bezpieczni w swej górskiej fortecy, która 

wydawała się niedostępna. Z murów wołali do Macedończyków, że tylko 

latający ludzie mogą ich pokonać. Jakież było ich zdziwienie następnego ranka, 

kiedy zobaczyli swoich wrogów na skałach nad twierdzą. W nocy trzystu 

ochotników wdarło się z pomocą lin na górę. Obrońcy się więc poddali. Do 

niewoli został wzięty Oksyartes i jego niezwykle urodziwa córka Roksana, która 

wkrótce została żoną Aleksandra. Natomiast Oksyartes został mianowany 

satrapą Baktrii. Była to część polityki Aleksandra w celu pozyskania sobie 

miejscowej arystokracji i jej oddziałów wojskowych
9
. 

 Uczyniwszy z Sogdiany zależne królestwo i zabezpieczywszy inne 

obszary podbitego przez siebie państwa, wyrzekł się Aleksander podbicia 

północy, a Scytowie zachodni sami przysłali do niego posłów w celu zawarcia 

sojuszu i nawiązania przyjaznych stosunków. 

 W przeciągu trzech lat, od roku 330 do 327 p.n.e. Aleksander Macedoński  

_______ 

 9
 Jest rzeczą charakterystyczną, że Aleksander starał się zbliżyć ze Wschodem przez 

wprowadzenie całego szeregu poczynań, jak np. proskinezy, czyli padania na twarz przed 

królem czy używanie królewskich szat medyjskich. Było to działanie bardzo skuteczne. 

Zaowocowało m.in. wcieleniem do armii macedońskiej jazdy baktryjskiej i sogdyjskiej, jak 

również Dahów i Saków. Zob. Historia powszechna, t. II, s. 232. 



92 

 

 

zawładnął wschodnimi obszarami państwa perskiego i zbliżył się do granic 

Indii. Podbój satrapii wschodnich związany był z ogromnymi nakładami i 

wysiłkiem. Sytuacja na Wschodzie diametralnie różniła się od tej na Zachodzie. 

W Egipcie, Fenicji czy Azji Mniejszej Aleksandra uważano za wybawcę od 

jarzma perskiego. W satrapiach wschodnich natomiast był postrzegany jako 

grabieżca, stąd liczne powstania miejscowej ludności. 

 

8.3. Wyprawa do Indii 

Aleksander wykorzystał okoliczność zwaśnienia radżów indyjskich i 

wiosną roku 327 p.n.e. armia macedońsko-grecka wkroczyła do Indii. Pierwsze 

starcie nastąpiło z Porosem. W krwawej bitwie radża utracił wielu ludzi, dużą 

ilość słoni oraz ekwipunku bojowego. Przekazy mówią, że Aleksander wziął do 

niewoli aż 70 tysięcy jeńców, co wydaje się rzeczą mało prawdopodobną. 

Faktem jest jednak, że Aleksander pozostawił Porosowi jego królestwo, licząc 

że ten pomoże mu w przyszłości. 

Następnie armia macedońska skierowała się ku rzece Hyfasis. Po drodze 

niszczyła i grabiła, co stało na drodze. Ginęło sporo miejscowej ludności, która 

stawiała opór. Dalszy marsz w głąb Indii okazał się jednak niemożliwy. Nastał 

czas deszczów tropikalnych, wylały rzeki, kraj obfitował w jadowite węże, 

żołnierze zapadali na tropikalne choroby. W wojsku zaczęła się szerzyć 

demoralizacja, jego liczebność zmniejszała się. Było wielu chorych, rannych i 

inwalidów. „Zaledwie niewielu Macedończyków pozostało przy życiu, a i ci, 

którzy przetrwali, byli bliscy ostatecznej rozpaczy. Dalsze marsze zdarły kopyta 

koni, niezliczone bitwy stępiły broń walczących. Nikt nie miał greckiej odzieży; 

łachmany pochodzące z łupów barbarzyńskich i indyjskich, szczepione byle jak, 

okrywały pokryte bliznami ciała zdobywców”
10

. „Już od 70 dni z nieba lały 

_______ 

 
10

 Kwintus Kurcjusz Rufus, Historia Aleksandra Wielkiego, IX, 2. 
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ulewne strumienie deszczu, któremu towarzyszyły wichury i burze”
11

. 

Aleksander czynił nadludzkie wysiłki, aby namówić żołnierzy do dalszego 

podboju. Na nic się jednak one zdały. Nawet najbliżsi współpracownicy 

namawiali go do powrotu. Tak więc załadowano wojsko na statki i skierowano 

na południe z biegiem Indu. Po dziewięciu miesiącach dotarto do jego ujścia, 

gdzie złożono bogom ofiary i wyprawiono ucztę. Armię podzielono na dwie 

części. Jedna pod dowództwem Nearchosa odpłynęła morzem do ujścia Eufratu, 

druga, dowodzona przez Aleksandra, podążyła przez pustynię Gedrozji
12

, 

Karmanię i Persję właściwą do Babilonii. Ale droga przez pustynię była 

niezwykle trudna. Armia  prawie uległa rozkładowi. Żołnierze byli narażeni nie 

tylko na głód i brak wody, ale również choroby spowodowane odmiennymi 

warunkami klimatycznymi, ukąszenia wężów, napady wrogów i dzikich 

zwierząt. Konie i zwierzęta juczne padały z wyczerpania. Nieustannie żołnierze 

buntowali się. Aby temu zapobiec organizowano gry, zabawy, zawody 

sportowe, obchody świąt czy zwykłe pijatyki. Plutarch pisze, że „nie można tu 

było zobaczyć ani tarczy, ani hełmu, ani włóczni. Przez całą drogę żołnierze 

czerpali wino z wielkich beczek i z pucharów korynckich, pili jeden za zdrowie 

drugiego. Jedni w dalszym ciągu szli naprzód, inni padali na ziemię. Wszędzie 

rozlegały się dźwięki fujarek i fletów, śpiewy i gry na harfie; na każdym kroku 

spotkać można było pijane kobiety. W tej rozpasanej wędrującej procesji 

napotykało się zupełną swobodę, jaka panowała podczas bakchanaliów. 

Wydawało się, że sam Dionizos bierze udział w tej procesji i że jej 

towarzyszy”
13

. 

_______ 

 11
 Diodor, XVII, 94. 

 
12

 Przemarsz przez pustynną i dziką Gedrozję był konieczny ze względu na utrzymanie 

łączności z flotą Nearchosa i zaopatrywania jej od czasu do czasu w żywność. 

 
13

 Plutarch, Aleksander Wielki, 67. 
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Kiedy wojsko dotarło do Pury, głównego miasta Gedrozji, zatrzymano się na 

odpoczynek. W Karmanii spotkano Kraterosa z resztą armii. Dopłynęła tam 

również flota Nearchosa, o której myślano, z powodu braku kontaktu przez 

długi czas, że zatonęła. Po spotkaniu Aleksandra z Nearchosem zdecydowano, 

że flota popłynie dalej i dotrze do ujść Tygrysu i Eufratu. Hefaistion miał 

poprowadzić główne siły armii z taborami i słoniami brzegiem morza do Persji, 

natomiast Aleksander z lekkozbrojną piechotą, z hetairoi i z częścią łuczników 

udał się szybkim marszem do Pasargadów, a stamtąd do Persepolis, Suzy i 

Babilonu. W roku 325 p.n.e., po dziesięciu latach, wyprawa została zakończona. 

 

8.4. Podsumowanie polityki Aleksandra Macedońskiego 

Gdy Aleksander zakończył działania wojenne, stanęło przed nim zadanie 

równie trudne: utrwalenie władzy na olbrzymim terenie oraz ułożenie 

stosunków między Macedończykami i Grekami a ludnością we wschodniej 

części imperium. Starał się zjednoczyć Europejczyków z Azjatami, m.in. 

poprzez namawianie do zawierania związków małżeńskich. Miejscową 

arystokrację powoływał na stanowiska w administracji państwowej i armii. 

Starał się połączyć, co nie zawsze się udawało, wschodni despotyzm z formami 

ustrojowymi państw greckich. „Aleksander wykorzystał teorię boskiego 

pochodzenia władzy królewskiej, wytworzoną na Wschodzie od niepamiętnych 

czasów. Jego prerogatywy jako hegemona związku ogólnogreckiego i króla 

Macedonii ustąpiły na dalszy plan wobec nieograniczonej władzy, 

przysługującej deifikowanemu monarsze olbrzymiego państwa. Rozwój idei 

politycznych w Helladzie szedł zresztą w tym samym kierunku, co ułatwiło 

zastosowanie wschodniej teorii władzy. Heroizacja i deifikacja działaczy 

politycznych (np. Lizandra, Timoleona i in.) rozpowszechniały się coraz 

bardziej w związku z ogólnym upadkiem miast-państw greckich i utratą przez 

nie bytu niepodległego. 
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Centralny zarząd olbrzymiego imperium znajdował się w rękach króla i 

arystokracji macedońskiej, towarzyszy króla w jego wyprawach i wyższych 

urzędników administracyjnych. Osobny urzędnik zarządzał finansami państwa; 

był to jeden z przyjaciół Aleksandra, Harpalos, który po pewnym czasie zbiegł 

do Aten z ogromną sumą pieniędzy. Wysoką godność chiliarchy, najbliższego 

pomocnika króla, piastował w ostatnich latach panowania Aleksandra jego 

przyjaciel Hefaistion. Wielkiego znaczenia nabrała kancelaria królewska, którą 

zarządzał główny sekretarz”
14

. 

Aleksander przeprowadził reformę armii. Wcielono do niej 30 tysięcy 

młodych Persów, tzw. epigonów, wyszkolonych po macedońsku i uzbrojonych 

w macedońską broń. Najlepsi jeźdźcy perscy, baktryjscy i sogdyjscy, weszli w 

skład jazdy macedońskiej. 

Po zakończeniu działań wojennych nie obyło się bez buntów w armii. 

Aleksander postanowił wynagrodzić i odesłać do domu  wysłużonych, chorych i 

inwalidów. To wywołało niezadowolenie pozostałych. Domagano się 

rozpuszczenia całej armii i hojnego wynagrodzenia
15

. Protest ogarnął wszystkich 

żołnierzy greckich i macedońskich. Mimo, że Aleksander kazał zabić 

podżegaczy do buntu, to i tak był zmuszony wypłacić każdemu żołnierzowi żołd 

nie tylko za ubiegłą służbę, ale i z góry, za czas potrzebny na powrót do domu. 

10 tysięcy żołnierzy skorzystało z takiej możliwości. 

Pilną potrzebą było uregulowanie stosunków z miastami greckimi, które 

wysłały na Wschód licznych żołnierzy. Wciąż tkwiło w nich zarzewie 

antymacedońskie, z którym Aleksander do końca nie potrafił sobie poradzić. 

Trzeba jednak stwierdzić, że dzięki wyprawom Aleksandra, miasta greckie 

zyskały gospodarczo. Otworzyły się szerokie możliwości w handlu, który dawał 

_______ 

 
14

 Historia powszechna, dz. cyt., s. 236. 

 
15

 Znane było wówczas zawołanie, że Aleksander może dalej wojować razem „ze 

swym ojcem Amonem”. 
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możliwości zysku. 

 Wyprawy Aleksandra przyniosły również wiele odkryć geograficznych. 

Np. podróż Nearchosa od ujścia Indusu do ujść Tygrysu i Eufratu ukazała nowe 

drogi morskie. Wysłano także ekspedycję w celu zbadania wybrzeży Morza 

Kaspijskiego, zwanego wtedy Hyrkańskim. W roku 324 p.n.e. Aleksander 

osobiście wziął udział w ekspedycji do ujścia Eufratu. Wysłano ekspedycje 

rozpoznawcze, mające zbadać drogę do Arabii. Zbudowano wiele nowych 

miast, gdzie mieściły się nie tylko garnizony wojskowe, ale osiedlała się 

również ludność cywilna, kupcy oraz rzemieślnicy.  

 Przy okazji działań wojennych prowadzono również badania naukowe. 

Zapisywano wydarzenia, przeprowadzano badania nad poszczególnymi krajami, 

zbierano rzadkie okazy roślin i zwierząt. Zebrano wiele materiału sprzyjającemu 

rozwojowi geografii, botaniki, zoologii. 

 Państwo Aleksandra Macedońskiego swymi rozmiarami przerastało 

znacznie państwo perskie. W jego skład bowiem wchodziły państwa greckie 

oraz nowo podbite krainy wschodnie graniczące z Indiami. Rozciągało się od 

Italii aż do łańcucha Himalajów i Indii. Stolicą imperium został Babilon, 

znajdujący się w jego centrum. Struktura administracyjna pozostała podobna jak 

u Achemenidów. Zachowany został podział na satrapie, a nawet na 

stanowiskach satrapów pozostało wielu dawnych perskich urzędników. 

 

8.5. Rozpad monarchii Aleksandra 

W roku 323 p.n.e. Aleksander przebywał w Babilonie. Planował kolejne 

wyprawy, m.in. chciał zbadać wybrzeża Arabii, rozszerzyć system irygacyjny 

Eufratu, połączyć Morze Kaspijskie z oceanem, zbudować olbrzymie świątynie 

w Babilonie, na wyspie Delos i w Delfach. Z różnych stron świata przybywały 

poselstwa z wyrazami uznania i hołdu. Podobno nawet Kartagina i młoda 

republika rzymska miały wysłać swoich posłów.  
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Aleksander pożenił dowódców macedońskich z córkami magnatów 

babilońskich i perskich, a sam zawarł związek małżeński ze Stateirą, zwaną też 

Barsine, córką Dariusza. Macedończycy, którzy poślubili dziewczęta azjatyckie, 

otrzymali zwolnienie od podatków; toteż ok. 10 tysięcy żołnierzy i oficerów 

macedońskich skorzystało z tej możliwości. Konstanty Bulli pisze, że „dalsze 

dzieje Aleksandra stały pod znakiem dekadencji. Ponieważ nic już nie pozostało 

do zdobycia, spędzał Aleksander czas na zabawach i uciechach. Zachęcał swych 

współtowarzyszy do tak nadmiernego picia, że po jednej z tego rodzaju libacji 

zmarło ich aż dwudziestu. Wreszcie biorąc udział w jednej długotrwałej 

pijatyce, został bezpośrednio zaproszony na drugą, gdzie po wypiciu z każdym z 

20 obecnych gości, wypił jeszcze (...) dwa pełne herkulańskie puchary, 

zawierające 1,5 l. Nawiedziła go wówczas gwałtowna gorączka, w której zmarł 

11 dni później, tj. 13 czerwca 323 r.”
16

. 

Po śmierci Aleksandra, która była strasznym szokiem dla wszystkich, 

władzę przejęło wojsko. Najważniejsze stanowiska w armii i na dworze 

królewskim zajmowali przyjaciele i członkowie gwardii przybocznej króla. Byli 

to m.in.: Antypatros, dowodzący wojskiem w Macedonii i Grecji, i jego syn 

Kassandros (Kassander); Perdikkas, naczelny wódz w Azji; Antygonos, satrapa 

Wielkiej Frygii; Ptolemeusz, jeden z wodzów armii; Seleukos, dowódca 

hetairoi; Lizymach, dowódca macedoński i in. W wyniku porozumienia 

obwołano królem niezbyt rozgarniętego umysłowo przyrodniego brata 

Aleksandra, Arridaiosa, który przyjął imię Filip. Zgodzono się też, że jeśli 

będąca wówczas w ciąży żona Aleksandra Wielkiego Roksana urodzi syna, to 

również on zostanie ogłoszony królem. Urodził się po dwóch miesiącach i 

otrzymał imię Aleksander. De facto jednak władzę na terenach azjatyckich 

sprawował Perdikkas. Jednocześnie rozstrzygnięto obsadzenie stanowisk  

_______ 

 
16

 K. Bulli, Księga Daniela, s. 79. Por. D. Sacks, Encykl. świata starożytnych Greków, 

s. 30. Inne przekazy mówią, że zmarł na malarię. Zob. Encyklopedia Katolicka, t. I, s. 329. 
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satrapów. Część prowincji pozostała w rękach dawnych zarządców. Antygonos 

oprócz  Frygii otrzymał jeszcze Pamfilię i Likię, Eumenes dostał Paflagonię i 

Kapadocję. Egiptem zarządzał Ptolemeusz, Tracją i Jonią Lizymach a Babilonią 

Seleukos.  

Nie był to jednak stały podział wpływów. Wodzowie Aleksandra 

Wielkiego, zwani tez diadochami, rozpoczęli otwartą walkę o wpływy w 

imperium. Wojnę prowadzono z niesłychanym okrucieństwem. W krainach, 

gdzie była toczona, wyrządziła ogromne szkody. Szczególnie ucierpiała Grecja, 

która kilkakrotnie przechodziła z rak do rąk. W międzyczasie zarówno słaby na 

umyśle Filip, jak i Roksana z synem Aleksandrem zostali zamordowani. 

Największe szanse na zwycięstwo i przywrócenie monarchii posiadali 

Antygonos i jego syn Demetrios. Ale wzrost ich potęgi zmusił pozostałych 

diadochów, czyli Ptolemeusza, Seleukosa, Kassandra i Lizymacha, do 

zaniechania sporów i utworzenia koalicji przeciwko Antygonosowi i 

Demetriosowi. W roku 301 p.n.e. miała miejsce jedna z najbardziej krwawych 

bitew świata starożytnego. Do starcia doszło pod Ipsos we Frygii. Demetrios, 

który dowodził jazdą, odniósł zwycięstwo na jednym skrzydle, ale oddalił się 

zbytnio od Antygonosa, który poniósł całkowitą klęskę w starciu z falangą i 

słoniami Seleukosa. Antygonos zginął, a jego wojsko poszło w rozsypkę. 

Demetrios ratował się ucieczką. Wiadomo już było, że Ptolemeusz, Seleukos, 

Kassander i Lizymach podzielą między siebie imperium Aleksandra Wielkiego 

Macedońskiego. Ptolemeusz objął władzę w Egipcie, Seleukos w Syrii i 

Babilonii, Kassander w Macedonii i krajach sąsiednich, Lizymach w Azji 

Mniejszej. W późniejszym czasie najważniejszą rolę odgrywali Seleucydzi, 

potomkowie Seleukosa i Ptolemeusze. 
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9. Sytuacja po upadku monarchii Aleksandra 

 

 

 Jak już wspomnieliśmy, po śmierci Aleksandra Wielkiego jego monarchia 

rozpadła się na kilka części. Największą częścią zawiadywała dynastia 

Seleukosa. Ważną rolę odegrał również hellenistyczny Egipt pod rządami 

Ptolemeuszy. Poruszymy również kwestię dotyczącą Grecji i Macedonii. W 

porównaniu z poleis, rządy w państwach hellenistycznych opierały się na 

zasadach silnej centralizacji. Wszędzie ośrodkiem politycznym był dwór 

królewski. Tam decydowano o wszystkich ważnych sprawach. Tam również 

mianowano kandydatów na ważne stanowiska państwowe. 

 

9.1. Monarchia Seleucydów 

 

Największa terytorialnie i najbardziej skomplikowana pod względem 

struktury wewnętrznej była monarchia Seleucydów. Założycielem dynastii był 

Seleukos Nikator (312-280 p.n.e.), jeden z najwybitniejszych wodzów 

Aleksandra. Już po jego śmierci Seleukos zorganizował wyprawę do Indii, gdzie 

wtedy panował radża Czandragupta
1
. Czandragupta zjednoczył posiadłości 

innych radżów pod swoim panowaniem i stał się twórcą wielkiego państwa 

indyjskiego. Kiedy okazało się, że inni radżowie są niezadowoleni z rządów 

Czandragupty, Seleukos wykorzystał sytuację, ruszył do Indii i odniósł kilka 

zwycięstw, za co otrzymał przydomek Nikator, czyli zwycięzca. 

Seleukos w roku 305 p.n.e. zawarł pokój z Czandraguptą na warunkach 

korzystnych dla tego ostatniego
2
, ponieważ zmusiła go do tego sytuacja, jaka 

powstała na zachodzie jego państwa. Zawarcie pokoju z radżą Czandraguptą 

_______ 

 1
 Czangdraguptę można spotkać w literaturze pod greckim imieniem Sandrakottos. 

 
2
 Na mocy porozumienia pokojowego Czandragupta zatrzymał swoje posiadłości w  
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pozwoliło mu ruszyć na zachód, gdzie w bitwie pod Ipsos odegrał decydującą 

rolę. Do opanowanej przez siebie satrapii babilońskiej dołączył teraz jeszcze 

Syrię, Mezopotamię, Armenię i południową część Azji Mniejszej. W ten oto 

sposób jego państwo objęło większą część obszarów tworzących niegdyś 

monarchię Aleksandra, z wyjątkiem Europy, Indii i Egiptu. Na stolicę swego 

państwa Seleukos wybrał Antiochię
3
, leżącą nad rzeką Orontes. Portem 

Antiochii była Seleukeia Nadmorska. 

 Z powodu ogromnego obszaru swego królestwa Seleukos mógł czuć się 

następcą Aleksandra Macedońskiego, chociaż jego marzeniem było zdobycie 

europejskiej części Tracji i Macedonii. Wszak Macedonia była ojczyzną 

Seleukosa. Z tego powodu w roku 281 p.n.e. podjął się wyprawy do Europy, 

wcześniej złożywszy władzę w Azji na ręce swego syna Antiocha I (280-261 

p.n.e.). Niestety, nie udało mu się opanować Macedonii. Został zdradziecko 

zamordowany przez Ptolemeusza Keraunosa, brata króla egipskiego. To stało 

się powodem jeszcze większej nienawiści pomiędzy władcami hellenistycznymi. 

 Z takiego obrotu spraw najbardziej korzystały plemiona barbarzyńskie, 

które otaczały państwa hellenistyczne. M.in. w tym czasie przybiera na sile 

napór plemion celtyckich, które wdarły się na Półwyspy Apeniński i Bałkański, 

spustoszyły Macedonię, Grecję, Trację i przedostały się do Azji Mniejszej. Z 

tego powodu miasta małoazjatyckie poprosiły o pomoc Antiocha. W krwawej 

bitwie w Kapadocji Antioch pokonał Galów i wyparł ich do Galacji. 

 Sytuacja w Azji Mniejszej wciąż była niepewna. Już Antioch I musiał się 

zrzec niektórych krain i miast należących do jego państwa. Za Antiocha II (261-  

_______ 

Pendżabie, ponadto otrzymał wschodnie okręgi Gedrozji i Arachozji oraz Paropamissos. Z 

kolei Seleukos otrzymał od radży 500 słoni, obietnicę przyjaźni i jego córkę za żonę. 

 
3
 Był to krańcowy punkt na szlakach karawanowych łączących Indie i Chiny z 

basenem Morza Śródziemnego. 
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247 p.n.e.) odpadły Baktria i Partia, zanotowano również straty na rzecz Egiptu.  

Antioch III próbował odebrać Ptolemeuszom Fenicję i Celesyrię, ale poniósł 

klęskę pod Rafią. Bardziej szczęściło mu się na wschodzie. Po wyprawie do 

Baktrii zyskał wiele bogactw i przydomek Wielki. W sojuszu z królem 

Macedonii Filipem V próbował wyprzeć Egipt z Morza Egejskiego. Wtedy 

zagarnął Fenicję i Palestynę. Jego powodzenie zaniepokoiło Rzymian, którym 

nie podobały się nie tylko sukcesy Antiocha, ale również jego sojusz z Filipem, 

przyjacielem Kartaginy, która była wrogiem Rzymu. W roku 109 p.n.e. w bitwie 

pod Magnezją Rzymianie pokonali Antiocha i położyli kres jego ekspansji 

terytorialnej. 

 Po śmierci Antiocha III Wielkiego państwo Seleucydów zaczęło się 

kurczyć. M.in. wskutek impertynencji Antiocha IV Epifanesa doszło w 

Palestynie do powstania Machabeuszy (167-130 p.n.e.) i odpadnięcia tej krainy 

od państwa Seleucydów. Trzeba pamiętać też, że Rzymianie popierali wszystkie 

siły walczące z Seleucydami. Słabość na zewnątrz i korupcja wewnątrz doszły 

do takich granic, że w roku 64 p.n.e. państwo Seleucydów niemal automatycznie 

przekształciło się w rzymską prowincję Syrię. Pompejusz zajął je bez walki. 

 

9.2. Egipskie państwo Ptolemeuszy 

 

Założycielem dynastii ptolemejskiej był Ptolemeusz I Soter (323-283 

p.n.e.). Ale szczyt potęgi osiągnął Egipt za jego następców, Ptolemeusza II 

Filadelfosa (285-246 p.n.e.) i Ptolemeusza III Euergetesa (246-221 p.n.e.). W 

tym czasie do Egiptu należały Cyrenajka, Fenicja, Palestyna, Cypr, południowe 

wybrzeże Azji Mniejszej i niektóre miasta Hellespontu. Wydawało się, że Egipt 

zostanie mocarstwem światowym. Tak jednak się nie stało. 

Od czasów panowania Ptolemeusza Filopatora (221-203 p.n.e.) zaczyna 

się degradacja, trwająca do końca, czyli panowania Kleopatry VII. Od roku 30 

p.n.e. Egipt wszedł w skład Imperium Romanum. 
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Ze starego systemu rządów faraonów Ptolemeusze zatrzymali te elementy, 

które dało się wykorzystać w nowych czasach. Rządy były niemalże 

despotyczne. System państwa był biurokratyczny. Ptolemeusze, podobnie jak 

faraonowie byli absolutnymi panami i właścicielami Egiptu. Król był nie tylko 

zwierzchnikiem i właścicielem ludzi, ale również źródłem prawa. 

Zachowano też stary podział na Egipt Górny, tzw. Tebaidę, ze stolicą w 

Tebach i Egipt Dolny, czyli Deltę, ze stolicą w Aleksandrii. Rezydencję króla a 

zarazem główny ośrodek administracyjny stanowił pałac królewski, w którym 

przebywali krewni i przyjaciele króla oraz duża liczba sług. Uważano, że władza 

królewska pochodzi od bogów, co Ptolemeusze wykorzystywali chętnie nie 

tylko do celów politycznych. 

 

9.3. Macedonia i Grecja w okresie hellenistycznym 

 

Podczas wojen pomiędzy diadochami Macedonia była w głębokim 

kryzysie politycznym i ekonomicznym. Pogłębiły to jeszcze najazdy plemion 

celtyckich, które pustoszyły kraj. Zmiana na lepsze zaczęła się dopiero od 

panowania Antigonosa Gonatasa (283-239 p.n.e.), syna Demetriosa 

Poliorketesa. W tym czasie ogromnego znaczenia nabrały trzy miasta: Pella, 

Kassandreia i Tessalonika. Za następców Antigonosa Gonatasa, a więc 

Demetriosa, Antigonosa Dosona, Filipa V, i wreszcie Perseusza – ostatniego 

króla macedońskiego, Macedonia wdała się w długoletnią wojnę o panowanie 

nad Morzem Egejskim, nad Hellespontem i wyspami walcząc z Egiptem, Syrią, 

Pergamonem, a także z Rzymem. 

W skład państwa macedońskiego wchodziła wówczas Grecja właściwa. 

Ateny, Sparta i Korynt przeżywały olbrzymi kryzys, lepiej powodziło się 

Beocji, Fokidzie, Etolii i in. Dzieje Grecji w II i II wieku p.n.e. wypełniają 

przewroty, zmiany władców, powstania niewolników, niszczycielskie wojny itp. 
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Ateny przez cały czas były ogniskiem ruchu antymacedońskiego, bowiem 

tam zachowało się najwięcej tradycji demokratycznych, których nie dało się 

pogodzić z panowaniem macedońskim. Przywódcą ruchu antymacedońskiego 

był Hypereides. I to właśnie w Atenach dano sygnał do wojny z Macedonią. Za 

pieniądze zwerbowano doborowy oddział najemny, który pod dowództwem 

znanego wodza Leostenesa, właśnie przybyłego z Azji, szybkim marszem 

podążył do Tesalii. Macedonią rządził wówczas Antipatros. Dysponował 

niewielką armią i zajęty był wojną z nadgranicznymi plemionami. Stanął jednak 

do walki z wojskiem ateńskim. Poniósł jednakże klęskę i wraz z całym 

wojskiem schronił się w twierdzy Lamii. Stąd wojna ta nosi nazwę wojny 

lamijskiej (323-322 p.n.e.). 

Zwycięstwo nad Antipatrosem wywołało olbrzymi entuzjazm w Atenach
4
 

i innych miastach greckich, również na Peloponezie. Rozpadł się Związek 

Koryncki, będący propagatorem idei macedońskich, na jego miejsce powstał 

związek helleński. Niestety, oblężenie Lamii było nieskuteczne. Zginął 

Leostenes, a Antipatros otrzymał posiłki. Podczas bitwy w dolinie Krannonu 

Antipatros odniósł zdecydowane zwycięstwo nad siłami helleńskimi. 

Poszczególne państwa związku helleńskiego zawarły pokój z Macedonią. Jako 

ostatni poddali się Ateńczycy i Etolowie. Prawo ateńskie została zmieniona w 

duchu oligarchicznym, podobnie jak konstytucje innych miast, w których 

wprowadzono rządy oligarchiczne lub rządy tyranów sprzyjających Macedonii. 

Hypereides i Demostenes uciekli z Aten. Pierwszego z nich pochwycono na 

Eginie i stracono, drugi sam popełnił samobójstwo na wyspie Kalaurii. 

Ateny długo nie mogły się otrząsnąć z tej porażki. Po ok. 140 latach 

podjęto nową próbę wyzwolenia się spod jarzma macedońskiego. Sojusznikami 

Aten zostały Sparta i Egipt. Niestety, wojna zakończyła się porażką koalicji. 

_______ 

 4
 W Atenach na mocy uchwały zgromadzenia ludowego wezwano do powrotu 

Demostenesa, który po ucieczce z Aten przebywał na Eginie. 
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Nazwana została wojną chremonidejską, od imienia jej inicjatora Ateńczyka 

Chremonidesa. Trwała w latach 266-263 p.n.e. 

 Porażka koalicji ateńsko-spartańsko-egipskiej nie była równoznaczna z 

zakończeniem walk przeciwko Macedonii. Powstały nowe dwa związki, Etolski 

i Achajski, które zdecydowanie różniły się od tych, jakie tworzyły dawne poleis. 

Zwiazek Etolski powstał jako przymierze gmin Grecji środkowej oraz kilku 

okręgów Peloponezu, na zasadach pełnej autonomii. Nowym było to, że żaden z 

członków związku nie posiadał hegemonii. Najwyższa władza należała do 

zgromadzenia ogólnozwiązkowego, które zbierało się raz do roku w mieście 

Termon, w Etolii. W zgromadzeniu mogli uczestniczyć wszyscy obywatele 

gmin sojuszniczych. Władzę wykonawczą sprawował dowódca wojsk – strateg. 

Na podobnych zasadach oparty był Związek Achajski. Należały do niego m.in. 

Korynt, Sikyon i Megara. 

 W wieku III i II p.n.e. trudna sytuacja była w Sparcie. Mimo prób 

przeprowadzonych przez królów Agisa IV (245-241 p.n.e.) oraz Kleomenesa 

(235-221 p.n.e.) nie udało się na dłuższą metę przeprowadzić reform i 

uniezależnić od wpływów Macedonii. Sparta otrzymała rozkaz wejścia w skład 

Związku Macedońsko-Achajskiego, na czele którego stał król macedoński. 

Zniesiono urząd króla. Z czasem pojawiła się tyrania. Najsłynniejszym tyranem 

spartańskim był Nabis (207-192 p.n.e.), który próbował uniezależnić Spartę od 

potęg zewnętrznych. Walczył ze Związkiem Achajskim, królem macedońskim i 

Rzymianami. W końcu został zamordowany a Sparta straciła niezależność. 

 Od roku 146 p.n.e. Grecja została włączona do republiki rzymskiej jako 

prowincja Achaja. Części północne weszły w skład prowincji Macedonia i Epir
5
. 

 

 

 

_______ 

 5
 Zob. Encyklopedia Katolicka, t. VI, s. 65. 
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CZEŚĆ DRUGA 

FILOZOFIA 
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1. Filozofia przed Sokratesem 

 

 

Jest rzeczą niezwykle trudną pisać o filozofii tego okresu, ponieważ teksty 

źródłowe, które są dostępne, to zaledwie krótkie cytaty z zaginionych rękopisów 

znajdujące się w pismach późniejszych autorów. Niekiedy wiadomości o 

starożytnych filozofach, znajdujące się w dziełach późniejszych autorów, są 

sprzeczne ze sobą. Czasami są to domysły lub konstrukcje. Innym problemem 

jest to, że ówczesne sposoby przedstawiania poglądów filozoficznych za 

pomocą poezji czy aforyzmów, zdecydowanie różnią się od sposobów 

przyjętych współcześnie. Z tego powodu pewni filozofowie tego okresu mogą 

nawet robić wrażenie postaci mitycznych, szczególnie Tales i Pitagoras. O tym 

drugim się mówi, że może wcale nie był filozofem
1
. 

Filozofia grecka zrodziła się w Milecie, w jońskich koloniach greckich w 

Azji Mniejszej
2
. To tutaj żyli i tworzyli filozofowie, którzy zaproponowali 

wyjaśnienie świata i zachodzących na nim zjawisk. Szczególnym polem ich 

dociekań była przyroda. 

 

1.1. Tales 

 

Tales żył w latach ok. 624-545 p.n.e. Według niego pramaterią, z której 

wszystko powstało, była woda. Doszedł do takiego wniosku obserwując 

przyrodę. Twierdził, że wilgoć, a więc w większej czy mniejszej ilości woda, 

jest potrzebna każdej żyjącej istocie. Z wody wszystko pochodzi i wszystko 

znowu przemienia się w wodę. Nie jest do końca jasne jego twierdzenie, że 

również drzewa i skały są zbudowane z wody. Być może argumentował to  

_______ 

1 
Zob. komentarz na ten temat w: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.I, ss. 63-64. 

2 
Obecnie teren ten należy do Turcji. 
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istnieniem trzech stanów, pod jakimi woda występuje: ciecz, gaz i ciało stałe 

(woda, para wodna, lód)
3
. 

 Przyjmował, że Ziemia jest w kształcie dysku, którego szerokość 

trzykrotnie przewyższa grubość. Ziemia pływa po oceanie, który wypełnia 

połowę otaczającej go sfery a ponad wodami sferę tę wypełniają powietrze i 

chmury. Prawdopodobnie idee te pochodziły z mitów, jako że Tales wierzył w 

treści mitologii greckiej, w tym również w wielość bogów. 

 Był nie tylko filozofem, ale również matematykiem, astronomem, kupcem 

i politykiem. Przypisuje mu się niektóre odkrycia w geometrii, np. wpisanie 

trójkąta w okrąg, własności trójkątów podobnych czy pomiar wysokości 

przedmiotu wykorzystujący długość jego cienia. Na 28 maja 585 r. p.n.e. 

obliczył zaćmienie słońca, czym zdobył sobie szacunek i uznanie. Był 

najsłynniejszym z tzw. siedmiu mędrców
4
. 

 

1.2. Anaksymander 

 

Anaksymander był uczniem Talesa. Żył w latach ok. 610-546 p.n.e. 

Napisał poemat O naturze, w którym zakwestionował pogląd Talesa, że 

pramaterią była woda. Nie mogły być nią również ogień, powietrze i ziemia.  

_______ 

3
 Por. H. Benson, Presokratejczycy, w: Wstęp do historii filozofii, s. 10. 

4
 Okres od końca VII wieku p.n.e. do połowy VI wieku p.n.e. nazywano okresem 

siedmiu mędrców. Było to w czasie, gdy dawniejszy, prosty tryb życia został zaniechany, a 

nowy jeszcze nie ukształtowany. Potrzeba było stworzyć zasady, jak postępować w tym 

okresie. Tych, którzy formułowali te zasady, nazywano mędrcami. Mędrców miało być 

siedmiu, ale w tradycji można spotkać więcej imion. Jedynie cztery z nich występują we 

wszystkich spisach: sławny w całej Grecji Bias z Prieny, który doradzał Jończykom, aby 

wobec naporu Persów emigrowali na Sardynię; Pittakos, który był dyktatorem Mityleny; 

Solon, prawodawca Aten, oraz Tales z Miletu. Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 20; J. 

Legowicz, Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, ss. 47-52. 
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Doszedł do wniosku, że jest to apeiron, czyli bezkres, z którego w procesie 

rozdzielania się przeciwieństw wyłoniły się inne żywioły. Apeiron nie miał 

żadnych granic, ale nie był utożsamiany z nieskończonością, pojęciem obcym 

myśli greckiej. Apeiron to raczej pierwotny chaos, nieuformowana materia, z 

której powstały wszystkie byty. Bogiem, choć tak nie nazwanym i bliżej 

nieokreślonym jest również apeiron, początek i kres wszystkiego
5
. 

 Anaksymander zajmował się nie tylko filozofią. M.in. wynalazł zegar 

słoneczny i stworzył pierwsze mapy
6
.  

 

1.3. Anaksymenes 

 

Anaksymenes, żyjący w latach ok. 580-500 p.n.e., był prawdopodobnie 

uczniem Anaksymandra. Krytykował go jednak za odwoływanie się do apeiron 

jako praprzyczyny wszystkiego. Według niego, prapierwiastkiem tym było 

powietrze, o czym pisał w swojej pracy O naturze
7
. Wyjaśniał tam, że dusza 

ludzka jest powietrzem. Powietrze utrzymuje nie tylko człowieka, ale cały świat. 

Twierdził, że powietrze ma różną gęstość. Wskutek rozrzedzenia lub 

zagęszczenia powstają różne byty. Np. wskutek rozcieńczenia powietrza 

powstaje ogień, a w skutek zagęszczenia wiatr, chmury, woda i ziemia. Równie 

wieczny jak powietrze jest ruch, który jest przyczyną zachodzących zmian, oraz 

ciepło i zimno
8
. 

_______ 

5
 Zob. M. Rode, Zarys dziejów myśli filozoficznej, s. 37. 

6
 Więcej informacji na ten temat w: G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. 

Pojęcia, postacie, problemy, ss. 13.14; W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 26-29. 

7
 Niestety, dzisiaj znany jest tylko fragment tego dzieła. 

8
 Ruch, ciepło i zimno są czynnikami zmian i powstawania bytów. Ogień jest 

najcieplejszy ale i najrzadszy, bowiem jest najbardziej rozrzedzonym powietrzem. Kamień 

jest natomiast najzimniejszym i najgęstszym powietrzem. Na tej podstawie Anaksymenes 

tłumaczył również zjawiska meteorologiczne. Według niego, kiedy zagęszczone powietrze  
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1. 4. Heraklit 

 

Heraklit pochodził z Efezu. Żył w latach ok. 544-484 p.n.e. Ponieważ był 

odludkiem i jemu współcześni nie bardzo rozumieli jego poglądy, nazywali go 

ciemnym myślicielem. Prapierwiastkiem dla Heraklita był ogień, który tkwi w 

rzeczach i jest jednocześnie zasadą kosmogoniczną, czymś co się stale we 

wszystko przemienia, mimo to w sobie zawsze pozostaje jednym. Natura ognia 

jest dynamiczna. Nie ma rzeczy, które posiadają stałe własności. Jest tylko 

stawanie się. Obrazem tak pojętej zmienności jest rzeka. Niemożliwym jest 

wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo wody jej już spłynęły, tak więc to już nie 

jest ta sama rzeka. Panta rei – wszystko płynie. A my przecież także się 

zmieniamy. 

Inną ilustracją powszechnej zmienności rzeczy jest śmierć, której się 

obawiamy. Heraklit twierdził, że dla duszy śmiercią jest stać się wodą, a dla 

wody ziemią. Wszystko to ciągła śmierć i rodzenie się. Prawda jest jedna: 

zmieniamy się. A w tej powszechnej zmienności nie sposób określić granic 

rzeczy. Na przykład, gdzie kończy się młodość, a zaczyna starość? Gdzie 

kończy się dzień a zaczyna noc? Gdzie kończy się dobro a zaczyna zło? Tak 

więc ze zmienności wynika względność, a na niej opiera się relatywizm. 

Możemy powiedzieć, że w taki oto sposób, u Heraklita, po raz pierwszy w 

filozofii europejskiej został sformułowany dialektyczny pogląd na 

rzeczywistość
9
. 

Niektóre pierwotne jońskie zagadnienia straciły sens w filozofii Heraklita. 

Nie mówi on o początku świata, gdyż świat istnieje i odwiecznie się 

_______ 

bywa poruszane, powstają wiatry. W miarę dalszego zagęszczania się i ruchu kształtują się 

chmury, a z nich tworzona jest woda. Kiedy deszcz napotyka niższą temperaturę zamarza i 

powstaje grad. Tęcza powstaje, kiedy promienie słońca trafiają na zagęszczone powietrze. Por. M. 

Rode, dz. cyt., s. 38. 

9
 Por. K. Brozi, Wybrane problemy i kierunki filozofii, s. 15. 
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przekształca. Według niego, świata nie stworzył żaden bóg ani człowiek, lecz 

był on zawsze i będzie żywym ogniem. Nie może być również mowy o stałym 

składniku przyrody, bo nic nie jest stałe. 

Warte podkreślenia jest również to, że według Heraklita, jedno prawo 

rządzi zarówno człowiekiem jak i wszechświatem. Jest to logos. Logos to 

greckie słowo oznaczające słowo lub wypowiedź
10

. Z czasem zyskało więcej 

znaczeń: mowa, rozmowa, myśl, opinia, wartość czy rozum. Logos jest siłą 

kosmiczną, w której człowiek ma jedynie udział. Logos jest tak wieczny jak 

świat. Myśl o rozumności świata, obok myśli o jego zmienności, była drugą 

potężną koncepcją, jaką Heraklit wprowadził do filozofii. 

 

1. 5. Parmenides 

 

 Parmenides żył mniej więcej w tym samym czasie co Heraklit. Urodził się 

ok. roku 540 p.n.e., zmarł ok. roku 450 p.n.e.  Był najwybitniejszym 

przedstawicielem tzw. szkoły elejskiej. Jego główne dzieło nosiło tytuł O 

naturze. Filozofia Parmenidesa była biegunowo różna od filozofii Heraklita. 

Zaprzeczała bowiem zmienności świata a naczelną cechę bytu upatrywała w 

stałości. 

 Parmenides przeprowadził rozróżnienie pomiędzy prawdą a zwodniczym 

mniemaniem mającym związek ze światem pozoru. Jego podstawowa zasada 

metafizyczna brzmiała: byt jest a niebytu nie ma. Tak więc prawda polega na 

rozróżnianiu bytu i niebytu. Ponieważ nie da się sprawić, aby z niebytu zrodziło 

się cokolwiek, byt jest wieczny i niezmienny
11

. Parmenides jako pierwszy  

_______ 

10
 Ewangelia Jana zaczyna się słowami: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 

i Bogiem było Słowo. Wszędzie tam, gdzie użyto polskiego terminu Słowo, w oryginale 

greckim występuje Logos. 

11
 Zob. G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 200. 
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świadomie i systematycznie zastosował rozumowanie dedukcyjne. Należał do 

tych filozofów, „którzy odrzucili doświadczenie jako źródło poznania, i całą 

wiedzę wywodził z założonych a priori przesłanek ogólnych. Zaufał wyłącznie 

tylko rozumowi i dedukcji. Z dwóch rodzajów poznania, które wyróżnił, 

uznawał tylko myślowe; poznanie zaś zmysłowe uważał za niewiarygodne, gdyż 

dawało zupełnie odmienny obraz świata”
12

. 

 

1.6. Zenon z Elei 

 

Zenon żył w latach ok. 490-430 p.n.e. Był uczniem Parmenidesa, którego 

pisma uporządkował. W swojej filozofii wykazywał, że ruch jest złudzeniem. 

Wysunął cztery argumenty przeciwko ruchowi: 

- Dychotomia. Przestrzeń jest podzielona w nieskończoność. Przedmiot, 

który jest w ruchu i ma przebyć jakąś drogę, najpierw musi przebyć 

połowę tej drogi, potem połowę drogi pozostałej, następnie połowę 

reszty, i tak w nieskończoność. Przedmiot zawsze musi przejść 

nieskończoną ilość odcinków, a tego nie można dokonać w 

skończonym przeciągu czasu. Ruch więc jest niemożliwy. 

- Achilles. Szybkonogi Achilles nigdy nie prześcignie żółwia, ponieważ 

kiedy dotrze do punktu, w którym był żółw, ten będzie już kawałek 

dalej, i tak w nieskończoność. 

- Strzała. Ruch i spoczynek są identyczne, ponieważ strzała 

wypuszczona z łuku i będąca w ruchu jest tam gdzie jest, zawsze 

tożsama z sobą, a więc jest w spoczynku. 

- Stadion. Szybkość, z jaką przedmioty się poruszają jest mniejsza lub 

większa, w zależności, względem jakich innych przedmiotów jest  

_______ 

12
 W. Tatarkiewicz, dz. cyt. , s. 35. 
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rozważana. Jeśli zaś ruch dokonuje się z szybkością, która jest 

jednocześnie taka i inna, to jest sprzeczny i nie może istnieć. 

Prawdopodobnie to uporczywe negowanie ruchu miało na celu unieważnienie 

świadectwa zmysłów, żeby mocniej uargumentować trwałość substancji
13

. 

 

1.7. Demokryt 

 

Demokryt z Abdery żył w latach ok. 460-370 p.n.e. Był pierwszym 

wielkim reprezentantem starożytnego atomizmu, zainspirowanym przez Leukipa 

(Leucypa). Napisał 60 dzieł, które niestety zaginęły. Wiemy jednak, że były 

wśród nich pisma dotyczące etyki, teorii wszechświata, planet, przyrody, natury 

człowieka, duszy, kształtów, barw, obrazów, dźwięków, ognia, zarodków i 

kamieni. Były traktaty arytmetyczne, geometryczne, astronomiczne, 

geograficzne. Wreszcie dzieła dotyczące uranografii, rytmów i harmonii, poezji, 

języka i gramatyki. Stworzył materialistyczną koncepcję przyrody, gdzie 

próbował pogodzić immobilizm Parmenidesa z mobilizmem Heraklita. 

 Demokryt uważał, że wszechświat składa się z atomów. Są to 

niewidzialne, niepodzielne i wieczne cząsteczki, które różnią się od siebie 

wyłącznie ilościowo wielkością i kształtem. Poruszają się zaś w wiecznej i 

nieskończonej próżni. Ruchem atomów rządzi przypadek, wskutek czego 

powstają wiry, które powodują, że atomy się łączą. W ten sposób tworzą 

niezliczoną liczbę kombinacji formując w ten sposób rzeczy oraz nieskończoną 

liczbę światów
14

. 

 Przypomnijmy, że eleaci odrzucali próżnię jako niebyt. Atomiści 

natomiast twierdzili, że atomy znajdują się i poruszają w próżni. Próżnia musi 

istnieć, bo jest niezbędna do wytłumaczenia ruchu. Demokryt pytał: Jak mogą  

_______ 

13
 Więcej na ten temat zob. w: J. Legowicz, dz. cyt., ss. 84-87.  

14
 Por. G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 58. 
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się poruszać atomy, jeśli nie ma pustego miejsca, gdzie by mogły się usunąć?  

 Demokryt rozwija również teorię poznania. Według niej jakości 

zmysłowe mają charakter subiektywny, albowiem według tej koncepcji oko 

odbiera obrazy czy wizerunki wysyłane przez rzeczy, a widzenie jest jedynie 

pozorne, gdyż prawdziwa realność przysługuje atomom i próżni
15

.  

 W etyce Demokryt oddzielał czyny moralne od tych, które są spełniane 

pod przymusem, pod naciskiem innych lub dla przypodobania się innym. Nie ze  

strachu lecz z obowiązku należy wystrzegać się błędów. Postępowanie moralne 

polega nie tylko na nie czynieniu zła, gdyż sama chęć uczynienia krzywdy jest 

niemoralna. Najwyższym dobrem jest zadowolenie a ośrodkiem pozyskania go 

rozum. Przyjemności są dobrem najwyższym. Nie chodzi jednak o przyjemności 

cielesne, które są zmienne i nieprzemijające, lecz o przyjemności duchowe, 

które przynoszą radość, szczęście i wewnętrzny pokój. Zadowolenie to stan 

harmonii, ciszy i spokój ducha. Osiąga się je przez umiar, bowiem zarówno 

braki, jak i nadmiar naruszają spokój ducha
18

. 

 

1.8. Pitagoras 

 

Pitagoras żył w latach ok. 580-500 p.n.e. Był filozofem i matematykiem. 

W Krotonie, na Półwyspie Apenińskim, założył wspólnotę religijno-

filozoficzną, gdzie uczył wiedzy tajemnej. Przede wszystkim była to nauka o 

duszy. Według Pitagorejczyków dusza może istnieć oddzielnie od ciała lub 

łączyć się z dowolnym ciałem
19

. Dusza jest trwalsza od ciała. Istnieje nawet  

_______ 

15
 Tamże. 

18
 Tatarkiewicz komentuje: Etyka Demokryta była eudajmonistyczna i 

intelektualistyczna. Tak samo, jak jego teoria poznania i natury, była dziełem umysłu 

widzącego rzeczy trzeźwo, jasno i plastycznie. Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 51.52. 

19
 U Pitagorasa dusza przechodzi przez cykl reinkarnacji w różne ciała, ludzkie i 

zwierzęce. Zob. H. Benson, dz. cyt., s. 12. 
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wtedy, gdy ciało umiera, jest bowiem od niego doskonalsza. Znikome i łatwo 

zniszczalne ciało krępuje i więzi duszę, jest więc ciało więzieniem duszy. Dzieje 

się tak z powodu popełnionych przez nią win. Dopiero, gdy odpokutuje, może 

być oczyszczona z win i opuścić ciało. Jedynie życie oddane oczyszczającej 

cnocie uwalnia duszę. Cnoty jednak nie można praktykować, nie poświęciwszy 

się nauce, którą Pitagoras nazywa filozofią. 

Cel filozofii to poznanie harmonii panującej we wszechświecie, która 

wyraża się w liczbie, pozwalającej zrozumieć wszystkie rzeczy. 

Najprawdopodobniej Pitagoras całą rzeczywistość sprowadził do liczby, co 

uzasadniał niezmiennością ruchu gwiazd na niebie. Jemu i jego uczniom 

przypisuje się wiele odkryć matematycznych. Odkryli nie tylko twierdzenie, 

które nosi imię Pitagorasa
20

, lecz również system dziesiętny i tabliczkę 

mnożenia. Dzięki Pitagorasowi arytmetyka stała się dyscypliną teoretyczną
21

. 

Nauka Pitagorasa jest pierwszą filozoficzną próbą przeniknięcia świata 

duchowego, który miał istnieć niezależnie od świata danego za pośrednictwem 

zmysłów. Teoria ta odżyła później w platonizmie, a także u wszystkich 

filozofów, którzy próbowali ująć wszechświat w języku formuł 

matematycznych, na przykład u Kartezjusza
22

. 

Pitagorejczycy zajmowali się również zagadnieniami przyrodniczymi, 

przede wszystkim zaś budową kosmosu. Za ciało najdoskonalsze, bo 

posiadające najprostszą budowę, uważali kulę. W ten sposób uświadomili sobie 

kulistość Ziemi, a co za tym idzie myśl, że Ziemia może krążyć dookoła swej 

_______ 

20
 Długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego jest równa pierwiastkowi 

kwadratowemu sumy kwadratów długości przyprostokątnych. 

21
 Nie wszyscy zgadzają się z tą teorią, twierdząc, że te odkrycia znane były wcześniej 

Babilończykom i innym narodom. Na temat odkryć matematycznych Pitagorasa zob. M. 

Rode, dz. cyt. ss. 39-42. 

22
 Por. G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 206. 
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osi. Nie kwestionowali jednak jej centralnego położenia we wszechświecie. 

Dookoła Ziemi wyobrażali sobie szereg sfer, do których przymocowane są ciała 

niebieskie. Ponieważ znali jedynie pięć planet, uważając przy tym, że liczba 

dziesięć jest najdoskonalsza, stwierdzili, że oprócz znanych pięciu planet, 

słońca, księżyca, gwieździstego nieba i Ziemi, musi być jeszcze jedna planeta i 

sfera
23

. 

 

1.9. Sofiści 

 

W V wieku p.n.e. w Atenach rozwinął się zupełnie inny w stosunku do 

poprzednich kierunek filozoficzny, który w miejsce przyrody zajmował się 

przede wszystkim człowiekiem. Ale błędem byłoby uważać sofistów za grupę 

filozofów o tych samych poglądach. Wśród najciekawszych postaci tego nurtu 

należy wymienić przede wszystkim Protagorasa (ok. 480-420 p.n.e.), Gorgiasza 

(ok. 475-380 p.n.e.), Hippiasza (ok.470-390) p.n.e.), Prodyka (ok. 465-390 

p.n.e.), Antyfona (ok. 480-390 p.n.e.), Trazymacha (ok. 465-390 p.n.e.) czy 

Krytiasza (ok. 450-400 p.n.e.). Rozważania sofistów z jednej strony były reakcją 

na poglądy Parmenidesa, z drugiej natomiast przygotowaniem gruntu pod 

filozofię Sokratesa
24

. 

Badania naukowe, jakie prowadzili sofiści, były badaniami nowego typu. 

I to zarówno pod względem przedmiotu, metody i zadań, jakie sobie postawili. 

Pod względem metody badań nastąpił radykalny zwrot ku badaniom 

humanistycznym. Głównym przedmiotem badań sofistów jako nauczycieli życia 

publicznego były dialektyka, retoryka, polityka i etyka. Nie można też 

zapomnieć o badaniach nad językiem. Pod względem zadań stawianych nauce, 

podporządkowano czynność badawczą celom praktycznym. Protagoras  

_______ 

23
 Por. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss.57.58. 

24
 Por. H. Benson, dz. cyt., ss. 18.19. 
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definiował naukę jako zaradność w zarządzaniu domem i państwem oraz 

możliwie największą sprawność w działaniu i mówieniu. Metoda badań była 

głównie empiryczna
25

. 

Wśród sofistów pojawiła się tendencja nihilistyczna
26

. Odrzucili oni 

założenie, że za pomocą dociekań filozoficznych można poznać prawdę. 

Filozofia nie jest metodą poszukiwania prawdy, lecz metodą perswazji.  

Sofiści doszli do  następujących poglądów na poznanie. Twierdzili, że 

prawdę poznajemy jedynie przy pomocy zmysłów. Nie ma prawdy 

powszechnej, bo prawda jest dla każdego inna. Prawda jednego człowieka ma 

wyższość nad prawdą drugiego tylko o tyle, o ile posiada większą użyteczność 

praktyczną. To, że pewne prawdy uchodzą za obowiązujące powszechnie jest 

wynikiem umowy
27

. 

 

1.10. Podsumowanie okresu 

 

W filozofii okresu przed Sokratesem dominowała kosmologia, a więc 

zagadnienia przyrody, powstania i rozwoju świata. Poszukiwano materii 

pierwotnej, z której świat powstał, lub zakładając odwieczność materii, 

próbowano dociec istoty rzeczywistości. Nie wykształtowano jednak w 

kosmologii jakiegoś jednego zwartego systemu. Elementy humanistyczne 

pojawiły się u sofistów, którzy sprowadzili filozofię od prawdy obiektywnej do 

subiektywizmu.  

 

 

_______ 

25
 Więcej na ten temat  zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 67-69.  

26
 Łac. nihil oznacza nic. Nihilizm to pogląd podkreślający, że nicość istnieje. 

27
 Por. H. Benson, dz. cyt., s. 19. 
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2. Sokrates 

 

 

Sokrates był pierwszym wielkim filozofem, nie tylko w Grecji, ale na 

świecie. Podobnie jak sofiści, nie zajmował się filozofią przyrody, lecz 

człowiekiem, i to głównie na polu etyki oraz logiki. Mówi się o nim, że 

przybliżył filozofię przeciętnemu człowiekowi. Mimo przyznawanej mu pozycji 

w filozofii, jest w pewnej mierze postacią tajemniczą, ponieważ nie pozostawił 

żadnych pism. Znany jest z dzieł swoich przeciwników (np. Chmury 

Arystofanesa), którzy przedstawiają go jako niebezpiecznego sofistę lub 

pociesznego włóczęgę, bądź z dzieł jego uczniów (np. Ksenofont czy Platon), 

którzy z entuzjazmem przedstawiają Sokratesa, jako wyjątkowego animatora 

dyskusji filozoficznych. Platon uczynił Sokratesa protagonistą swoich dialogów, 

wkładając swoje nauki w usta mistrza. Takie dzieła, jak Obrona Sokratesa, 

Kritom i Fedon dostarczają nam informacji o życiu i śmierci Sokratesa. 

Alkibiades w swoim dziele Uczta zestawia fizyczną brzydotę Sokratesa z jego 

pięknem moralnym, gdzie porównuje go do figury sylena, zawierającej w sobie 

posążek boga
1
. 

 

2.1. Życie Sokratesa 

 

Sokrates urodził się w roku 470 lub 469 p.n.e. w Atenach, gdzie spędził 

całe życie. Zmarł w roku 399 p.n.e. Jego ojciec był rzeźbiarzem kamieniarzem, 

matka akuszerką. Uczył się muzyki, literatury i gimnastyki. Później uprawiał ten 

sam zawód co ojciec. Wiódł proste życie u boku gderliwej żony Ksantypy. 

Służył w wojsku, gdzie jako żołnierz walczył dzielnie w roku 432 p.n.e. pod 

Potideą, w roku 424 p.n.e. pod Delion, w roku 422 p.n.e. pod Amfipolis. Był też 

_______ 

1
 Por. G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, problemy, s. 255. 
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urzędnikiem – prytanem, czyli członkiem Rady.  

Podobno delficka wieszczka Pytia, oznajmiła Chajrefontowi, jednemu z 

jego przyjaciół, że Sokrates jest najmądrzejszy z ludzi. Nie dowierzając tym 

słowom a chcąc to sprawdzić, zaczął wieść życie polegające na prowadzeniu 

rozmów z Ateńczykami, których wypytywał o sprawy etyczne, by odkryć, na 

czym miałaby polegać jego wyższość. A oto konkluzja, do jakiej doszedł: 

Wszystko co wiem, to to, że nic nie wiem, inni natomiast sądzą, że wiedzą to, 

czego nie wiedzą. Jego działalność nauczycielska przypominała pod wieloma 

względami działania sofistów, więc wielu współczesnych traktowało go jako 

sofistę, choć nim nie był. Odróżniała go od nich bezinteresowność i treść nauki. 

Uczył ludzi cnoty, a właściwie trzeba stwierdzić, że uczył ludzi rozumu, by 

przez to doprowadzić ich do cnoty. Praca ta pochłonęła go bez reszty, do tego 

stopnia, że nie myśląc o swoich sprawach, żył z rodziną w niedostatku. „Był 

wszędzie tam, gdzie mógł znaleźć rozmówców, zatrzymywał ludzi na rynku, w 

palestrze czy na biesiadzie, by mówić z każdym o jego sprawach i zmuszać do 

zastanawiania się nad nimi, nad umiejętnością i cnotą. Zyskał sobie koło 

zwolenników i uczniów: najwykwintniejsza młodzież ateńska, jak Alcybiades, 

Krycjasz, Platon, Ksenofont, przestawała z nim stale. Ale obok zwolenników 

miał i surowych krytyków. Zyskał popularność, ale popularność jego nie była 

połączona z uznaniem. Ogół widział w nim tylko dziwaka; przeciętny Ateńczyk 

nie traktował na serio człowieka, który zaprząta sobie głowę cudzymi sprawami, 

a nie może się zdobyć na nowy płaszcz: z tego stanowiska wydrwił go w swej 

komedii Ameipsjas. Inni widzieli w nim osobistość wręcz niebezpieczną: 

uprawiana przezeń analiza i krytyka przekonań i stosunków wydawała się 

groźna dla istniejącego porządku rzeczy”
2
. Mimo najprzeróżniejszych oskarżeń, 

przez 25 lat Sokrates mógł swobodnie działać. Nikt nie odważył się go 

publicznie oskarżyć. Stało się to dopiero w roku 399. 

_______ 

2
 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, s. 72. 



119 

 

Miał wówczas ok. 70 lat, gdy poeta Meletos, przywódca demokratów 

Anytos, i retor Likon wnieśli do sądu sprawę przeciwko filozofowi. Oskarżono 

go o to, że jego działalność jest szkodliwa, bo szerzy ateizm i demoralizuje 

młodzież
3
. 

Rozprawa toczyła się przed sądem heliasów czyli przysięgłych, których 

było 401. Większością 281 głosów przeciw 220 uznano Sokratesa winnym. 

Oskarżony mógł zaproponować inny wymiar kary, niż żądana przez oskarżycieli 

kara śmierci. Oczekiwano, że filozof wybierze wygnanie. Ale tak się nie stało. 

Sokrates najpierw zaproponował uniewinnienie a potem niską karę pieniężną, co 

odebrano jako kpinę z sądu. W konsekwencji odbyło się drugie głosowanie, 

podczas którego 361 głosami przeciw 140 skazano go na karę śmierci. Ponieważ 

wyrok miał być wykonany dopiero za miesiąc, jego uczniowie namawiali 

mistrza do ucieczki. Nie skorzystał jednak z ich propozycji. Życie zakończył 

wypijając truciznę
4
. 

 

2.2. Sokrates według Platona 

 

Bardzo istotnym problemem przy omawianiu filozofii Sokratesa jest 

wybór utworów, na podstawie których to uczynimy. Ponieważ filozof nie 

pozostawił żadnych pism, mamy przynajmniej trzy drogi do wyboru. 

Dysponujemy relacjami o Sokratesie, które pochodzą od znających go osób, acz 

są to opinie bardzo różniące się od siebie. Pierwsza pochodzi od Arystofanesa, 

komediopisarza, druga od oficera wojskowego Ksenofonta, natomiast trzecią 

jest relacja Platona, ucznia Sokratesa. Arystofanes przedstawia Sokratesa jako  

_______ 

3
 Historycy sugerują, że proces Sokratesa mógł być spowodowany przyczynami 

politycznymi, bowiem poczucie zaczynającego się upadku Aten nakazywało szukać 

winowajców. Zob. M. Rode, Zarys dziejów myśli filozoficznej, s. 56.  

4
 Zob. Słownik filozofów, t. I, s. 437. 
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sofistycznego filozofa przyrody, który przeczył istnieniu bogów i uczył za 

pieniądze. Według Ksenofonta, Sokrates był nauczycielem etyki, stanowiącym 

wzór moralności i pobożności. Platon zaś twierdził, że Sokrates wyrzekł się 

filozofii przyrody i nie był sofistykiem. Historia filozofii przyjmuje relacje 

Platona, i my tak przyjmiemy, ale trzeba otwarcie przyznać, że istnieją znaczące 

różnice między poglądami wyrażanymi przez Sokratesa we wczesnych 

dialogach a tymi, które są zawarte w dialogach okresu średniego i późnego. 

Przykładem może być kwestia śmierci. Benson pisze: „ W Obronie Platon 

przedstawia mowę obrończą Sokratesa, oddalającą oskarżenia o <nieuznawanie 

bogów, których uznaje państwo>, <wprowadzanie jakichś nowych bóstw> i 

<psucie młodzieży>. Pod koniec swej przemowy Sokrates przyznaje, że nie wie, 

czy śmierć jest końcem wszystkiego, czy też <przesiedleniem się duszy w inne 

miejsce>. W obu przypadkach, twierdzi Sokrates, śmierć jest dobrem, jest albo 

czymś w rodzaju snu bez widziadeł sennych, albo też sposobnością do 

prowadzenia dysput z mędrcami, którzy wcześniej umarli. W Fedonie Platon 

opisuje dzień, w którym Sokrates został stracony (...). Tutaj wątpliwości 

Sokratesa co do natury śmierci znikają. Filozof strofuje swoich uczniów za to, 

że lamentują nad jego rychłym zgonem, twierdząc, że prawdziwy filozof pożąda 

śmierci. Po śmierci bowiem dusza uwalnia się od ciała i zdobywa mądrość, 

której filozofowie poszukują za życia. Większą część tego dialogu wypełniają 

cztery argumenty, z których każdy ma dowieść nieśmiertelności duszy. 

Możliwości, że śmierć ciała jest zarazem unicestwieniem duszy, Sokrates 

najwyraźniej nie bierze już pod uwagę. Trudno uwierzyć, by w ciągu miesiąca, 

który upłynął między procesem a dniem egzekucji, Sokrates tak radykalnie 

zmienił swój pogląd na śmierć i w dodatku odkrył cztery dowody na 

nieśmiertelność duszy. Wydaje się zatem, że istnieje dwóch platońskich 

Sokratesów: jeden zna już naturę śmierci, drugi jeszcze nie”
5
.  

_______ 

5
 H. Benson, Sokrates, w: Wstęp do historii filozofii, s. 22. 
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2.3. Najistotniejsze poglądy Sokratesa 

 

Sokrates zajmował się człowiekiem, a szczególnie sprawami etycznymi. 

Pracował tylko w dwóch dziedzinach: etyce i logice. 

 

2.3.1. Etyka 

 

Poglądy etyczne Sokratesa można sformułować w trzech głównych tezach 

na temat cnoty. 

-  Cnota jest dobrem bezwzględnym. Przez Greków cnota była rozumiana 

jako tężyzna życiowa, sprawność zawodowa czy dzielność. Sokrates wskazał 

na takie zalety, jak sprawiedliwość, odwaga i panowanie nad sobą. Są to tzw. 

zalety uniwersalne, to znaczy dotyczące ludzi bez względu na płeć czy wiek. 

„Prawa dotyczące cnoty moralnej są <niepisane>, w kodeksach ich nie ma; 

niemniej są trwalsze od niepisanych. Wywodzą się bowiem z samej natury 

rzeczy, a nie z ustanowienia ludzkiego; jakże mogłyby być ustanowione, 

skoro są powszechne, jednakowe dla wszystkich ludzi? – wszak (tak 

rozumował Sokrates) wszyscy ludzie nie mogli zejść się razem i ustanawiać 

praw. Na powszechność praw moralnych Sokrates kładł szczególny nacisk, 

stojąc w opozycji do relatywizmu sofistów; powszechność była zasadniczą 

cechą cnoty w jej nowym znaczeniu. Ta dopiero co wyodrębniona zaleta 

wysunęła się od razu dla Sokratesa na szczyt dóbr. Wszystko inne, co ludzie 

zwykli uważać za dobro – zdrowie, bogactwo, sława – niejednokrotnie w 

skutkach okazuje się złe. Człowiek powinien zabiegać o dobro najwyższe, nie 

licząc się nawet z niebezpieczeństwami i śmiercią. Dla dóbr moralnych 

powinien poświęcić dobra niższe i pozorne: <Czyż 

nie wstydzisz się dbać o pieniądze, sławę, zaszczyty, a nie o rozum,  
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prawdę i o to, by dusza stała się najlepsza?>”
6
. Jak więc widać, Sokrates 

był pierwszym filozofem, który podkreślił dobra moralne i wyniósł je 

ponad wszystkie inne. Stanowisko to nazywamy moralizmem. 

- Cnota wiąże się z pożytkiem i szczęściem. Sokrates często 

podkreślał, że do piekła powinien pójść, kto pierwszy rozdzielił dobro i 

pożytek. Uważał, że pożytek zależny jest od dobra, nigdy odwrotnie. 

Jedynie to, co dobre, jest naprawdę pożyteczne. Człowiek błądzi, 

ponieważ działa wbrew własnemu pożytkowi, nie wiedząc, co jest dobre. 

Czyn jest niezawodnie dobry, gdy wypływa z niego pożytek. Sokrates 

zalecał sprawiedliwość i lojalność, wysiłek w pracy i kompetencję w 

zawodzie, bo jest z tego pożytek
7
. Podobnie rozumiał stosunek dobra do 

szczęścia. Szczęście wynika z cnoty. Szczęśliwy jest jedynie ten, kto 

posiada największe dobro. A tym dobrem jest cnota. 

- Cnota jest wiedzą. A wiedza jest cnotą. Cnoty można i trzeba się 

nauczyć, bo prawdziwe poznanie rodzi koniecznie konsekwentne według 

tego poznania postępowanie. Najwyższą władzą w człowieku i dla 

człowieka jest jego rozum. Dlatego jest rzeczą nie do pomyślenia, aby 

ktoś świadomie postępował źle. Źle czyni człowiek z niewiedzy, z 

nieświadomości. Wiedza prowadzi do życia cnotliwego, a więc 

etycznego. „Jeśli zaś człowiek wie i czyni źle, a tak czynić może, bo jest 

wolny, jest człowiekiem złym! Oczywiście Sokratesowe życie cnotliwe 

nie przychodzi łatwo, wymaga walki z sobą, i właśnie filozofia ma uczyć 

człowieka cnoty, która jest prawdziwym dobrem, ma prowadzić 

człowieka do samowiedzy, a poprzez nią do życia etycznego, by wreszcie 

osiągnąć szczęście osobiste. Ten system (...) etyczno-filozoficzny, nosi  

_______ 

 
6 
W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 74. 

 
7
 Na temat dobra w filozofii Sokratesa zob. też K. Brozi, Wybrane problemy i kierunki 

filozofii, ss. 16.17. 
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cechy absolutyzmu”
8
. 

 

2.3.2. Logika 

 

O Sokratesie mówi się, że nie był teoretykiem, lecz wirtuozem metody
9
. 

Nie formułował jej przepisów, pokazywał jednak swoim przykładem, jak ją 

stosować. Nigdy nie obiecywał swoim uczniom, że nauczy ich prawdy, lecz że 

będzie z nimi tej prawdy poszukiwać. Jego metoda była metodą dyskusji, 

współpracy umysłowej. Była to metoda dialektyczna. Składała się z dwóch 

części: elenktycznej czyli negatywnej i maieutycznej, czyli pozytywnej. Pierwsza 

pokazywała, jak usuwać fałszywe przekonania, natomiast druga, jak zdobywać 

prawdziwe. 

-  Metoda elenktyczna. Była to metoda zbijania twierdzeń 

interlokutora, przeciwnika, przez sprowadzanie ich do absurdu
10

. 

Fałszywą tezę Sokrates przyjmował poważnie i pytaniami zmuszał do 

wyciągania wniosków, aż doprowadził do twierdzenia sprzecznego z 

twierdzeniami powszechnie uznanymi bądź z pierwotną tezą 

interlokutora. Na celu miał zdemaskowanie, co było jedynie pozorem 

wiedzy i oczyszczenie umysłu z twierdzeń fałszywych
11

.  

_______ 

 
8
 M. Rode, dz. cyt., ss. 58.59.  Na temat etyki Sokratesa zob. też: R. Popkin, A. Stroll, 

Filozofia, ss. IX.X. 

 
9
 Por. W. Tatarkiewicz, dz. cyt. s. 75. 

 
10

 Metoda ta zjednała Sokratesowi opinię ironisty. On sam uważał ją za największy i 

najskuteczniejszy sposób oczyszczania umysłu. 

 
11

 Była to jednak tylko jedna część rozumowania, część krytyczna. Sokrates uważał się 

za uprawnionego do krytyki demaskującej pozorność wiedzy innych, gdyż mieli złudzenie, że 

wiedzę posiadają, on natomiast miał świadomość własnej niewiedzy. Twierdzenie, że wie iż 

nic nie wie, nie było miarą jego sceptycyzmu, lecz krytycyzmu. Twierdził, że najpierw należy 

posiadać kryterium wiedzy, dopiero potem samą wiedzę.  
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- Metoda maieutyczna. Nazwana tak została od sztuki położniczej, 

wiązała się bowiem z przekonaniem, że każdy człowiek posiada w sobie 

prawdziwą wiedzę, którą nauczyciel powinien pomóc mu w jej 

„urodzeniu”, czyli wydobyciu zeń prawdy. Sokrates uważał, że ma to być 

wspólne szukanie prawdy
12

, podczas którego nauczyciel umiejętnie zadaje 

pytania. Pytania złożone rozkładał filozof na pytania najprostsze, na które 

można jedynie odpowiedzieć tak lub nie. Trafność odpowiedzi wynikała z 

codziennego życia i zasad zdrowego rozsądku. I sam, choć powtarzał 

wciąż o swej niewiedzy, przyznawał wyraźnie, że wie, co jest dobre i złe, 

i że posiada intuicyjną wiedzę o dobru. Każdy wie, iż np. sprawiedliwość 

jest dobrem, a tchórzostwo złem. Jeżeli z określenia sprawiedliwości 

wynikało, ze sprawiedliwość jest złem, to wiadomo było, że określenie to 

jest błędne. Tatarkiewicz komentuje: „Poszukiwania swe Sokrates 

rozpoczynał od stwierdzenia faktów znanych i uznanych, sprawdzonych 

doświadczeniem i czynem (...). Fakty te dotyczyły czynności człowieka: 

rzemieślnika, artysty, polityka, wodza. Traktował je jako przesłanki dla 

rozumowania. Do czynności zaś moralnych, trudniej uchwytnych, 

przechodził drogą analogii. Założeniem rozumowania analogicznego była 

stałość struktury wszelkiej czynności. Jeśli czynność rzemieślnika ma 

swoiste zalety, o które musi zabiegać, swoiste zło, którego ma unikać, 

swoistą wiedzę, której wymaga, swoiste obowiązki, to i każda inna 

czynność, a więc i moralna, musi mieć swoiste zalety, swoiste zło, wiedzę 

i obowiązki. Dalej, analogia uczy do zakresu faktów znanych wciągać 

fakty nowe, np. wskazuje, że odwaga istnieje nie tylko na wojnie, ale i w 

pokoju, na lądzie tak samo jak na morzu, w polityce i życiu prywatnym, w  

_______ 

12
 Metoda nauczania polegająca na tym, że nauczyciel skłania ucznia do 

samodzielnego rozwiązania problemu, sugerując mu jedynie właściwy sposób postępowania 

nazywa się heurezą. W naukach historycznych stosuje się heurystykę.  
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radości jak i w bólu, w pożądaniach jak i w obawach. Wszakże analogia 

pomaga tylko w ustaleniu zakresu pojęcia, ale nie treści. Czym jest 

odwaga (czy jakakolwiek cnota), na to pytanie analogia już nie da 

odpowiedzi. Na to trzeba zestawić poszczególne wypadki odwagi, 

zarówno te, które znane są potocznie, jak i te, na które naprowadziła 

analogia, i potem odnaleźć ich cechy wspólne. To jest dzieło indukcji”
13

. 

 

2.4. Podsumowanie filozofii Sokratesa 

 

Filozofia Sokratesa jest w pewnym sensie odpowiedzią na naukę 

Anaksagorasa, który głosił, że człowiek jest istotą inteligentną jedynie dlatego, 

że ma ręce. Sokrates natomiast przekonywał, że wyjątkowość człowieka polega 

na posiadaniu myślącej duszy, która rządzi ciałem i ma w sobie cechy boskie. A 

jeśli tak jest, to istnieje konieczność lepszego poznania samego siebie. To z 

kolei wzmacnia panowanie nad ciałem, dodaje odwagi i pogody ducha
14

. 

Sokrates stworzył swoistą doktrynę moralną, która jest zwornikiem jego 

działalności. Twierdził, że umysł człowieka powinien odwrócić się od świata i 

zagłębić w samym sobie, by wydobyć stamtąd prawdy drzemiące w stanie 

potencjalnym. Dopiero wówczas będzie zdolny posiąść prawdziwą wiedzę, bez 

uzależniania się od rzeczy zewnętrznych
15

. Nauka powinna odrzucić to 

wszystko, co płynie ze zmysłów i namiętności. Ma opisywać ludzką naturę w jej 

uniwersalności, co oznacza, że ma dotyczyć pojęć. Celem wszelkiej ludzkiej 

działalności powinno być szczęście, eudaimonia. Szczęście jest najwyższym  

_______ 

13
 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 76.77. 

14
 Potwierdzenie znajdujemy w przykładzie samego Sokratesa, który przed wypiciem 

śmiertelnej cykuty porównywał się do łabędzia, śpiewającego w chwili śmierci nie z bólu, 

lecz z radości i nadziei. Tak przynajmniej twierdził Platon. 

15
 Drogą tą pójdą później Kartezjusz i Kant. 
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ludzkim dobrem. Jednakże warunkiem szczęścia jest dusza cnotliwa. Wiedza o 

tym jest wiedzą o ostatecznym celu wszelkiego działania, ta zaś czyni człowieka 

szczęśliwym
16

. 

 W sprawach politycznych wypowiadał się za rządami ludzi 

kompetentnych, ludzi wiedzy i cnoty. Był przeciwnikiem demokracji, w której o 

ważnych sprawach zwykle decyduje mechaniczna większość
17

. 

Opozycję przeciwko Sokratesowi stanowili laicy, co szczególnie 

uwypukliło się w jego procesie i straceniu. Natomiast filozofowie opowiedzieli 

się za nim. Wpływ Sokratesa był ogromny. Na podłożu jego teorii pojęć 

etycznych powstały dwa wielkie systemy filozoficzne: platonizm i arystotelizm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

16
 Por. H. Benson, dz. cyt., s. 29. 

17
 Zob. M. Rode, dz. cyt., s. 59. 
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3. Platon 

 

 

 Platon
1
 żył dokładnie 80 lat. Urodził się w roku 428 p.n.e. w Atenach. 

Zmarł w dzień swoich urodzin w roku 348 p.n.e. Wywodził się z arystokracji. 

Jego ojciec był spokrewniony z królem Kodrosem
2
, matka z Solonem

3
. 

 Platon żył w czasach najwyższego rozwoju kultury starożytnej. Były to 

czasy, gdy państwem władał Perykles, swoją sztukę tworzył Fidiasz, a filozofię 

Sokrates. Uczył się więc poezji, malarstwa i muzyki. Był człowiekiem 

wysportowanym. Odnosił zwycięstwa w igrzyskach olimpijskich i istmijskich. 

Rozpoczął także studia naukowe. Mając dwadzieścia lat poznał Sokratesa, z 

którym przebywał aż do śmierci swego mistrza. Po śmierci nauczyciela opuścił 

Ateny. Przez dwanaście lat podróżował, podobno był nawet w Egipcie. 

 Po powrocie do Aten założył szkołę w gaju Akademosa, gdzie oddał się 

pracy nauczycielskiej i pisarskiej. W politykę się nie angażował, uważał jednak, 

że należy zmienić cały ustrój polityczny, a filozofów uczynić królami. W 

Gorgiaszu napisał, że tak naprawdę jedynie on uprawia prawdziwą politykę
4
. 

_______ 

1
 Właściwe jego imię to Arystokles. Platonem, z powodu jego szerokich barków, 

nazwał go nauczyciel gimnastyki. 

2
 Król ateński Kodros, postać na wpół legendarna, żył podobno w XI wieku p.n.e. 

3
 Solon to wielki prawodawca ateński z przełomu VI i V wieku p.n.e. 

4
 Epizody z działalności politycznej Platona interesująco komentuje Tatarkiewicz: 

„Dla (...) polityki zdarzała się sposobność lepsza niż w Atenach, bo w Syrakuzach, 

najbogatszym wówczas i najpotężniejszym państwie greckim. Jeszcze w okresie swych 

wędrówek Platon dotarł był do Syrakuz i zawiązał tam przyjaźń ze szwagrem władcy, 

Dionem; wówczas jednak władca, Dionizjos Starszy, obawiając się widocznie agitacji 

politycznej, wydalił Platona ze swego państwa. Gdy wszakże w 367 r. Dionizjos zmarł, Platon 

wezwany przez Diona, udał się do Syrakuz, by kierować nowym władcą, Dionizjosem 

Młodszym. Wpływ jego był jednak krótkotrwały; zapewne zniechęcił Dionizjosa każąc mu  
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 Drugą połowę życia spędził Platon w Atenach w pracy naukowej i 

dydaktycznej. Nigdy nie założył rodziny, ale mieszkając przy Akademii wciąż 

otoczony był uczniami
5
. Już za życia otaczano go czcią, a po śmierci składano 

mu ofiary i wychwalano go hymnami. 

 W Akademii Platońskiej przedmiotem prac, dyskusji i zainteresowań były 

przede wszystkim filozofia, astronomia, botanika, zoologia i matematyka
6
. Przez 

900 lat Akademia była ośrodkiem naukowym stanowiącym wzór dla innych 

szkół filozoficznych. Została zamknięta edyktem cesarza Justyniana w roku 529 

n.e. I choć w swej długiej historii dominowały tam różne kierunki naukowe i 

szkoła dość szybko odeszła od czystej doktryny mistrza
7
, niezmiennie przez 

dziewięć wieków nosiła imię Platona. 

 

 3.1. Pisma  

 

 Platon pozostawił 36 pism, w tym 35 dialogów i grupę listów, choć nie 

ma stuprocentowej pewności, że wszystkie pochodzą od niego. Oto lista 

najważniejszych: 

- Obrona Sokratesa, 

_______ 

studiować geometrię, niezbędną w jego mniemaniu dla idealnego władcy. Tymczasem Dion  

został zesłany, jako podejrzany o dążenie do władzy, i Platon powrócił do Aten. W 361 r. 

podjął jeszcze trzecią wyprawę sycylijską, aby pogodzić Dionizjosa z Dionem, ale 

zamierzenia nie osiągnął, wplątał się tylko w walki domowe i sam ledwie uszedł z życiem. 

Występy polityczne filozofa skończyły się niepowodzeniem i rozczarowaniem na całej linii” 

(W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, s. 83). 

 
5
 W przeciwieństwie do Sokratesa, Platon żył bardzo wygodnie, co oburzało innych 

filozofów, m.in. Diogenesa.  

 
6
 Na Akademii Platońskiej widniał napis głoszący, że nie mają tam wstępu osoby 

niewykształcone w matematyce. 

 
7
 Przez dłuższy czas krzewiono tam neoplatonizm. 
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- Laches (dialog o odwadze), 

- Charmide (o roztropności), 

- Eutyfron (o pobożności), 

- Protagoras (o cnocie), 

- Gorgiasz (dialog o retoryce, który zawiera krytykę egoizmu, jak i 

hedonizmu), 

- Kratyl (dialog o języku, będący zarazem krytyką heraklityzmu i 

nominalizmu), 

- Menon (dialog o możności uczenia się cnoty, z ważnym epizodem 

epistemologicznym), 

- Fajdros (alegoryczny opis stosunku duszy do idei), 

- Fedon (o nieśmiertelności duszy), 

- Uczta (o miłości), 

- Teajtet (o poznaniu), 

- Państwo (wielkie dzieło składające się z dziesięciu ksiąg o idealnym 

państwie), 

- Parmenides (pokaz dialektycznej metody), 

- Sofista (o bycie), 

- Fileb (o dobrach, stosunku rozkoszy i mądrości), 

- Timaios (filozofia przyrody w formie stworzenia świata), 

- Prawa (o idealnym państwie). 

Prawie wszystkie pisma Platona są w formie dialogów, na co wielki 

wpływ zapewne miała metoda sokratyczna. Są również rodzajem dramatu 

filozoficznego. Platon wyrazicielem swych myśli czyni w nich Sokratesa, 

przedstawiając go tak sugestywnie, że trudno odróżnić to, co jest dziełem 

ucznia, od tego, co jest dziełem jego nauczyciela, który – jak wiadomo – nie 

pozostawił żadnych pism. Praca nad dwudziestoma ośmioma dialogami, trwała 

ok. 40 lat, w czasie których jego myśli uległy przemianom. W porównaniu z 
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pierwszymi, w kolejnych postać Sokratesa ulega coraz większej idealizacji, a 

jednocześnie pojawiają się nowe koncepcje filozoficzne
8
. 

 

3.2. Etapy filozofii Platona 

 

Rozwój filozofii Platona można podzielić na trzy etapy. Zaczął od 

zagadnień etycznych. W tym czasie określał pojęcia etyczne oraz polemizował z 

sofistami, którzy nie uznawali celów etycznych i wiedzy prawdziwej. Następnie 

zajął się przedziałem wiedzy począwszy od teorii poznania i działania do teorii 

bytu. Wtedy stworzył teorię idei i rozwinął naukę o duszy nieśmiertelnej. W 

ostatnim etapie filozof zmienił nie tylko styl ale również temat pism. Mogłoby 

się nawet wydawać, że odszedł od teorii idei. Tak się nie stało, ale można 

zauważyć, że Platon dostrzegł trudności istniejące w tej teorii. Wyzbył się 

dualizmu, w którym przeciwstawiał doskonały świat idei znikomej doczesności. 

Nie zarzucając teorii idei, rozszerzył zakres swoich zainteresowań na filozofię 

przyrody i na szczegółową filozofię państwa
9
. 

 

3.3. Poglądy  

 

3.3.1. Nauka o ideach 

 

Platon odróżniał od siebie dwa światy. Jest świat zmysłowy, w którym 

wielość rzeczy następuje po sobie i niszczeje w czasie. Świat jest ulokowany na 

pograniczu bytu i niebytu i stanowi dziedzinę pozoru, bowiem jego realność jest 

tylko ułudą. Prawdziwe istnienie przysługuje światu idei. Wobec idei  

_______ 

8
 Zob. G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, poglądy, s. 206. 

9
 Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 86. 
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przedmioty zmysłowe są jedynie kopiami i to niedoskonałymi. Świat rzeczy 

stworzony został przez Demiurga, który wzorując się na ideach uformował 

istniejącą wiecznie materię. „Świat idealny składa się z idei geometrycznych 

(koło, trójkąt itd.) oraz z idei abstrakcyjnych (rozwaga, sprawiedliwość, piękno 

itd.), które tworzą harmonijny ład. Świat ten jest opartym na hierarchii  

kosmosem, któremu jedność nadaje najwyższa idea Dobra, będąca <źródłem 

bytu i istoty innych idei>. Jak można wykroczyć poza świat pozoru i zdobyć 

poznanie idei, wyjaśnia Fajdros. Platon tłumaczy tu, że dusza ludzka zanim 

pogrążyła się w świecie zmysłowym, przebywała w świecie idealnym. Dlatego 

obcując z rzeczami, dusza może zgłębić w sobie i odnaleźć zapomnianą wiedzę 

o ideach, którą wcześniej zdobyła. Poznanie jest więc anamnezą, 

przypominaniem sobie tego, co się już wie”
10

. 

 

 3.3.2. Nauka o duszy. Dualizm 

 

 Według Platona dusza spełnia kilka funkcji. Przede wszystkim jest 

czynnikiem życia, bez którego ciało jest martwe. Istotą duszy jest to, że sama 

wprowadza się w ruch. Mamy więc do czynienia z funkcją biologiczną duszy, 

która jest przeciwieństwem materii
11

. 

 Dusza spełnia funkcję poznawczą. Platon zmienił dotychczasowe poglądy 

filozofii greckiej, która nie uznawała poznania za funkcję psychiczną, lecz za 

funkcję ciała. Twierdził, że ciało i jego zmysły są dla duszy narzędziem 

poznania. Poznaje sama bezpośrednio, bądź pośrednio, posługując się tymi 

narzędziami, ale nie poznanie rzeczy, lecz idei przemawia za tym, że poznanie 

jest funkcją duszy. 

_______ 

10
 G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., ss. 206.207. 

 
11

 Dusza jest jako czynnik życia przeciwieństwem materii, bo materia jest z natury 

bezwładna, a dusza jest źródłem ruchu. Jest realna, ale nie jest materialna. 
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 Pragnienie nieśmiertelności sprawiło, że Platon jeszcze dalej poszedł w 

nauce o duszy. Ponieważ ciało jest śmiertelne, nieśmiertelność może być jedynie 

udziałem duszy. Filozof doszedł do wniosku, ze wraz z ostatnim tchnieniem, 

dusza opuszcza ciało
12

. Sztuka prowadzenia rozmów i dyskusji, czyli dialektyka, 

pozwala duszy oderwać się od świata różnorodnych i zmiennych rzeczy.  

Dualizm Platona wyrażał się w tezach stwierdzających, że dusza jest 

niematerialna, nieśmiertelna i niezależna od ciała. Jest od ciała doskonalsza
13

. 

Dusza jest szczęśliwsza, gdy jest oddzielona od ciała, ciało bowiem jest dla niej 

więzieniem i mogiłą
14

. Na pytanie, dlaczego dusza, która jest doskonała i 

wieczna, jest związana z ciałem niedoskonałym, Platon odpowiadał, że dusza 

istniała pierwotnie bez ciała, ale zaciążył na niej grzech i dla odkupienia została 

złączona z ciałem. Gdy wina zostanie odkupiona, znów będzie wolna. 

Najlepszym środkiem wyzwolenia duszy z ciała jest poznanie prawdy przez 

filozofię
15

. 

 

3.3.3. Nauka o przyrodzie 

 

Był to dział, którym Platon zajmował się najmniej. Niemniej jednak w  

_______ 

 
12

 Platon tłumaczy, że dusza ludzka, zanim pogrążyła się w świecie zmysłowym, 

przebywała w świecie idealnym. Kwestie te wyjaśnia w swoim dziele Fajdros. 

 
13

 Dusza poznaje idee i upodabnia się do nich. Z tego powodu ciało jest jej podległe. 

Dusza stanowi istotę człowieka. 

 
14

 Por. M. Krąpiec, Dusza ludzka (Dzieje poglądów, Teoria filozoficzna), w: 

Encyklopedia Katolicka, t. IV, ss. 378-380. 

 
15

 „Eschatologia Platona kusiła się o szczegółowe odmalowanie losów duszy: 

opisywała sąd pośmiertny, zamianę ciał, dawała nawet topografię miejsc, gdzie przebywają 

dusze po śmierci. Nawet w dialogach najtrzeźwiejszych, zajętych sprawami epistemologii czy 

polityki, przerywał swe rozważania, by spojrzeć w perspektywę losów pozagrobowych” (W. 

Tatarkiewicz, dz. cyt., s.91). 
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przyrodzie widział zespół organiczny, ułożony celowo i rozumnie. Skoro Ziemia 

jest kulista, jak twierdzili pitagorejczycy, a szlaki planet okrężne, oznacza to, że 

we wszechświecie panuje harmonia. Skoro ciała niebieskie krążą po stałych i 

geometrycznie prawidłowych szlakach, zatem wszechświatem musi rządzić 

rozum i ład. Jest to działanie celowe. Demiurg stwarzając świat uczynił go 

możliwie najlepszym, ponieważ za wzór wziął idee
16

. 

 Świat według Platona był wytworem trzech czynników. Pierwszym z nich 

był Demiurg – boski budowniczy (rzemieślnik). Powodowany dobrocią 

zbudował świat w taki sposób, aby uczynić go doskonałym. Drugim czynnikiem 

były idee, idealne wzorce, zgodnie z którymi Demiurg tworzył swoje dzieło. 

Trzecim czynnikiem była materia, tworzywo, z którego świat został stworzony. 

W swej istocie materia jest nieokreślona i nieograniczona. Dzięki temu jest 

możliwość realizacji wszystkich kształtów. Świat jest żywy, uduchowiony, 

rozumny i doskonały. Zarówno ciała niebieskie, w tym planety, posiadają dusze, 

które są źródłami ruchu. To samo dotyczy całego wszechświata
17

. 

 

 3.3.4. Nauka o poznaniu 

 

 Zgodnie z teorią Platona poznanie powinno obejmować idee. A jeśli w 

ogóle można poznać idee, to jedynie myślą, a nie zmysłami
18

. Podobnie jak 

istnieją dwa rodzaje bytu – idee i rzeczy, tak też i dwa rodzaje poznania –  

_______ 

 
16

 Demiurg nadał światu kształt najdoskonalszy ze wszystkich – kształt kulisty. Nadał 

mu również ruch najdoskonalszy – ruch okrężny. 

 
17

 Więcej na ten temat zob. M. Rode, Zarys dziejów myśli filozoficznej, ss. 65-67; W. 

Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 94-98. 

18
 Platon stwierdził: „Rzeczy można widzieć, ale nie można o nich myśleć, o ideach 

zaś można myśleć, ale nie można ich widzieć”. Cyt. za: K. Brozi, Wybrane problemy i 

kierunki filozofii, s. 26. 
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rozumowe i zmysłowe. Wartość poznania zmysłowego leży jedynie w tym, że 

przy okazji postrzeżeń można przypomnieć sobie określone pojęcia, podobnie 

jak widząc cień przedmiotu można przypomnieć sobie jego wygląd.  

 W oparciu o koncepcję poznania, rozwinął Platon swoją koncepcję nauki i 

metody naukowej. Uważał, że nauka powinna poszukiwać prawd 

powszechnych. Inaczej mówiąc, powinna być wiedzą o tym, co istnieje 

wiecznie. A jeśli tak, to metody empiryczne jako dotyczące rzeczy i oparte na 

danych zmysłowych, a więc niepewnych, są nauce niewiele przydatne. W 

badaniach metody empiryczne nie wystarczają i wymagają współdziałania 

myśli. Zgodnie z tym racjonalistycznym rozumieniem nauki, Platon wyłączył z 

niej metody empiryczne i ograniczył je do racjonalnych poszukiwań. Jedyną 

metodą naukową, która spełniała wszystkie wymagania Platona, była dialektyka, 

pojmowana jako poszukiwanie prawd przez zestawianie pojęć i twierdzeń oraz 

ich analizę i syntezę. Metoda ta służy do badania idei oraz może być użyta do 

wyjaśniania zjawisk. Z tego powodu Platon wyodrębnił filozofię spośród innych 

nauk. Różniła się bowiem od nich metodą. A tą metodą jest dialektyka
19

. 

_______ 

 
19

 G. Durozoi i A. Roussel komentują: „A więc to sztuka prowadzenia rozmów i 

dyskusji, czyli dialektyka, pozwala duszy oderwać się od świata różnorodnych i zmiennych 

rzeczy. Posługując się dialektyką, myśl wychodzi od mniemania, by wznosić się coraz wyżej, 

aż do prawdziwej wiedzy. Mniemanie to wiedza potoczna, wytwór wyobraźni i przyjętych 

wierzeń, stanowiący mieszaninę prawdy i fałszu. Wyższym szczeblem poznania jest 

matematyka, pitagorejska nauka o liczbach i figurach, która stanowi wprowadzenie do 

prawdziwej wiedzy, albowiem może ona <skłonić duszę do oglądania prawdy>, pod 

warunkiem jednak, że studiuje się ja, <żeby poznawać, a nie po to, żeby uprawiać handel>. 

Najwyższym natomiast stopniem poznania, do którego doprowadza dialektyka, jest intuicyjne 

poznanie bytów idealnych” (dz. cyt., s. 207). 
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 3.3.5. Etyka 

 

 W etyce najwięcej miejsca poświęcił Platon naukom o cnocie i o miłości. 

Pierwotnie pod wpływem Sokratesa, utożsamiał cnotę z wiedzą. Z czasem 

przekonał się, że cnota nie zależy jedynie od samego rozumu. W wyniku 

rozważań doszedł do następujących przemyśleń: są cztery cnoty. Trzy z nich – 

mądrość, męstwo, panowanie nad sobą – połączył cnotą czwartą: 

sprawiedliwością. Natomiast miłość według Platona, to dążenie duszy do 

osiągnięcia i wiecznego posiadania dobra. Tatarkiewicz pisze: „Pierwszym 

przedmiotem miłości są dobra realne, np. piękne ciała. Z czasem dopiero rodzi 

się w duszy świadomość, że piękno dusz jest większe od piękna ciał, i 

przedmiotem miłości stają się wtedy piękne myśli i piękne czyny, piękne twory 

dusz, jednym słowem piękno duchowe. Później jeszcze przychodzi zrozumienie, 

że jeżeli przedmioty są piękne, to dlatego, że mają w sobie piękno, które jest 

wszystkim im wspólne, i wytwarza się miłość nie do tego czy innego 

przedmiotu, lecz do piękna wszystkich przedmiotów. I kto tak stopniowo 

udoskonala się w rzeczach miłości, ten ujrzy wreszcie to, do czego wszystko 

inne było tylko przygotowaniem: piękno wieczne, będące pięknem zawsze i dla 

każdego – ideę piękna”
20

.  

 

 3.3.6. Nauka o państwie 

 

 Nauka ta nie ukazuje państwa, takiego jakie jest, ale jakie powinno być. A 

powinno być uniwersalne, to znaczy, że wszyscy obywatele mają mieć wspólny 

cel. Nie może każdy obywatel dążyć na swoją rękę do swojego dobra. Państwo  

_______ 

 
20

 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 99. W języku potocznym funkcjonuje termin miłość 

platoniczna, czyli platońska, w znaczeniu wyzbycia się pożądań zmysłowych. Chociaż sam 

Platon uważał, że miłość zmysłowa jest szczeblem do miłości nadzmysłowej. 
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powinno być oparte na wiedzy, bo żeby czynić dobro, trzeba to dobro znać. Na 

czele państwa stać będą filozofowie. 

 Obywatelami mogą być jedynie ci, którzy są tam potrzebni. Oprócz 

wspomnianych władców filozofów, ma to być wojsko stojące na straży państwa 

oraz rzemieślnicy, czyli wykonawcy niezbędnych przedmiotów materialnych. 

Państwo powinno być hierarchiczne. Władcy przewyższają funkcją strażników, 

strażnicy rzemieślników. Idealne państwo to państwo ascetyczne, wyznaczony 

bowiem ma cel. Cel ten nie zapewnia obywatelom dóbr doczesnych ani 

rozkoszy. Raczej wymaga wyrzeczenia się tego. Celem jest dążenie do 

doskonałości i dobra. Wszelkie inne formy państwa są nie do przyjęcia, bowiem 

są skażone przez niesprawiedliwość. Timokracja jest skażona przez gwałt i 

ambicje, oligarchia przez żądzę posiadania bogactw, demokracja przez 

namiętności nie mające hamulców oraz przez dyktaturę motłochu, a tyrania 

przez rządy tyrana
21

. 

 

 3.3.7. Podsumowanie filozofii Platona 

 

 W porównaniu z omówionymi wcześniej filozofiami, filozofia Platona 

jest najpełniejsza. Można ją nazwać systemem czy ideologią. Chodzi o idealizm 

obiektywny. Wśród tez, które głosił Platon, wiele przetrwało do naszych 

czasów, inne są dyskutowane. Wiele było błędnych. Jednak wpływ Platona był 

wielki, szczególnie na późniejsze chrześcijaństwo
22

. Platon nie przedstawia 

jednak własnych poglądów w sposób dogmatyczny. Raczej odwołuje się do 

skomplikowanych i wyrafinowanych argumentów, które poddaje krytycznej 

analizie
23

. 

_______ 

 
21

 Por. G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 209. 

 
22

 Por. M. Rode, dz. cyt., s. 73. 

 
23

 Zob. H. Benson, Platon, w: Wstęp do historii filozofii, s. 47. 
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 Już za swego życia Platon spotkał się z opozycją
24

. Ale największym jego 

krytykiem był Arystoteles, który tuż po śmierci Platona podważył jego naukę o 

ideach, stwierdzając, że są one fikcjami i to fikcjami bezużytecznymi, bo nie 

wyjaśniają faktów. Stwierdził, że Platon nie potrafił nawet podać, jakie istnieją 

idee. Czy są tylko idee substancji, czy także jakości, liczb i stosunków. 

Rozumowanie Platona prowadziło do absurdu, bo jeżeli istnieje idea 

odpowiadająca własnościom wszystkich ludzi, to dalej musi istnieć idea 

wyższego stopnia, odpowiadająca wspólnym własnościom ludzi oraz idei 

człowieka, i tak w nieskończoność
25

. „Platon był w błędzie uważając, że wiedza 

moralna jest podobna do wiedzy naukowej lub matematycznej. (...) Traktując 

moralność jako przedmiot wiedzy, natomiast intelektualną zdolność 

umożliwiającą uchwycenie abstrakcyjnych prawd moralności uznając za 

warunek wstępny moralnego zachowania, Platon wykluczył możliwość w pełni 

moralnego zachowania się wszystkich. Taką umiejętność przypisał jedynie kilku 

intelektualnie uzdolnionym jednostkom. Skoro moralne zachowanie zakłada 

odpowiedzialność za własne postępowanie, to nie można powiedzieć, że ci, 

którzy nie mają intelektualnych zdolności, mogą żyć moralnie, chyba że 

pozwolą, aby rządzili nimi ci, którzy takie zdolności wykazują. Postępowanie 

nie jest prawdziwie moralne – lub niemoralne – póki nie jest wynikiem wolnego 

wyboru działającego. Aby dokonać wyboru, jednostka musi mieć tego rodzaju 

zdolność moralnego rozumowania, którą Platon przyznał tylko niewielu 

ludziom”
26

.  

 

 

 

_______ 

 
24

 M.in. ze strony Antystenesa i szkoły megarejskiej. 

 
25

 Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 104. 

 26
 R. Popkin, A. Stroll, Filozofia, s. 13. 
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4. Arystoteles 

 

 

 Ostatni wielki system filozoficzny starożytnej Grecji stworzony został 

przez Arystotelesa, ucznia Platona. Arystoteles urodził się w roku 384 p.n.e. w 

Stagirze na Półwyspie Trackim. Jego ojciec Nikomach był lekarzem nadwornym 

króla macedońskiego Amyntasa. W wieku 17 lat Arystoteles przybył do Aten, 

gdzie wstąpił do Akademii Platońskiej. Przebywał w niej 20 lat, najpierw jako 

uczeń, potem nauczyciel. Kiedy po śmierci Platona jego następcą wybrano 

niezbyt wybitnego Speuzypa, Arystoteles wyjechał do Assos w Azji. W roku 

343 p.n.e. na prośbę Filipa Macedońskiego został nauczycielem jego syna 

Aleksandra, zwanego później Wielkim. Po spełnieniu tej misji powrócił do 

Aten, gdzie założył szkołę w Likeionie
1
. Szkoła była wzorowana na Akademii 

Platońskiej. Prowadzono w niej badania dziedzinie humanistycznej i 

przyrodniczej. Arystoteles dawał dwa rodzaje wykładów: rano były wykłady 

ezoteryczne, które ze względu na stopień trudności przeznaczone były dla 

uczniów odpowiednio przygotowanych, oraz po południu miały miejsce 

wykłady egzoteryczne
2
, których mógł słuchać każdy kto chciał. Filozof 

przewodził szkole w latach 335-323 p.n.e. Gdy po śmierci Aleksandra rozpoczął 

się ruch antymacedoński w Grecji, wyjechał z Aten do Chalkis, gdzie w roku 

322 p.n.e. zmarł. 

 

 4.1. Pisma Arystotelesa 

 

 Arystoteles, podobnie jak Platon, napisał wiele dialogów, które niestety  

_______ 

 
1
 Stąd nazwa Liceum. Szkoła często nazywana była również perypatetycką, ponieważ 

dyskusje prowadzono spacerując (gr. peripatetikos oznacza przechadzający się). 

 
2
 Wykłady te zaginęły, zachowały się jedynie wykłady ezoteryczne. 
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zaginęły. Zachowały się jedynie fragmenty, cytowane przez późniejszych 

filozofów. Zachowało się wiele wykładów, spisanych przez mistrza bądź jego 

uczniów. Łączna objętość pism Arystotelesa jest równie imponująca, jak zakres 

jego zainteresowań. Jest rzeczą niezwykle trudna poukładać je chronologicznie, 

uczynimy to zatem tematycznie
3
: 

  

 4.1.1. Dialogi 

 

 Eudemos 

Zachęta do filozofii 
 

O filozofii 

O dobru 

O ideach 

 

4.1.2. Traktaty logiczne (Organon) 

 

Kategorie 

Hermeneutyka 

Analityki pierwsze 

Analityki wtóre 

Topiki 

O dowodach sofistycznych 

 

4.1.3. Pisma z dziedziny fizyki 

 

Fizyka 

O niebie 

_______ 

 
3
 Podaję za: H. Benson, Arystoteles, w: Wstęp do historii filozofii, s. 50. 
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O powstawaniu i ginięciu 

Meteorologika 

 

4.1.4. Traktaty psychologiczne 

 

O duszy 

Zagadnienia przyrodnicze 

 

4.1.5. Pisma przyrodnicze 

 

Zoologia 

O częściach zwierząt 

O ruchu zwierząt 

O poruszaniu się przestrzennym zwierząt 

O rodzeniu się zwierząt 

 

4.1.6. Metafizyka 

 

Metafizyka 

 

4.1.7. Pisma z dziedziny etyki i estetyki 

 

Etyka wielka 

Etyka eudajmejska 

Etyka nikomachejska 

Polityka 

Retoryka 

Poetyka 

W tym miejscu należy wyjaśnić jedną kwestię. Metafizyka stanowi ośrodek  
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filozofii Arystotelesa i obejmuje tak zwaną przez niego pierwszą filozofię. Praca 

Metafizyka nie była zapewne nigdy jedną książką. Dopiero komentatorzy w 

osobach Syriana i Pseudoaleksandra potraktowali ją jako jedno dzieło i taka 

utrwaliła się o niej opinia
4
. 

 

 4.2. Etapy filozofii Arystotelesa 

 

 Działalność filozoficzną Arystotelesa można podzielić na trzy etapy. W 

pierwszym okresie, w Akademii, był zwolennikiem filozofii Platona. Głosił 

teorię idei. Tzw. pierwszą filozofię pojmował jako naukę o bycie samoistnym i 

wiecznym, wyznawał też naukę o nieśmiertelności duszy i rozwijał etykę 

normatywną, stawiającą ludziom cele transcendentne. W tym też czasie zostały 

ukształtowane logiczne poglądy Arystotelesa. Już w drugim okresie, a jeszcze za 

życia Platona nastąpił u Arystotelesa zwrot w nauce o ideach. Zauważamy to np. 

w dialogu O filozofii. Po opuszczeniu Aten sformułował doktrynę teologiczną, 

która zastąpiła mu naukę Platona. Sformułował m.in. teorie transcendentnego 

Boga i transcendentnego rozumu. Były to jego najsławniejsze teorie 

metafizyczne
5
. W trzecim okresie, już podczas pracy w Liceum, Arystoteles 

jeszcze dalej odszedł od platonizmu. W jego filozofii zaczął przeważać czynnik 

empiryczny. Wraz ze swymi uczniami budował empiryczną naukę, w 

szczególności zaś biologię, socjologię i historię. „Nie pierwszy okres, 

niesamodzielny, ani trzeci, obojętny względem filozofii, lecz okres środkowy 

wydał oryginalną myśl filozoficzną Arystotelesa. Wszakże w książkach jego 

myśl ta nie była wyrażona w czystości, lecz przetykana poglądami 

wcześniejszymi i późniejszymi. To, co nazywa się systemem Arystotelesa, jest  

_______ 

 
4
 Por. M. Rode, Zarys dziejów myśli filozoficznej, s. 74. 

 
5
 Można tu zaliczyć jeszcze teleologiczne przyrodoznawstwo i teologiczną etykę. 

Najwięcej na ten temat możemy spotkać w jego pracy Metafizyka. 
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zespołem poglądów średniego i późnego okresu i jako taki zespół jest z natury 

rzeczy niezbyt jednolite i konsekwentne”
6
. 

 

 4.3. Poglądy Arystotelesa 

  

4.3.1. Podział filozofii 

 

 Arystoteles pojmował filozofię w bardzo szerokim zakresie, należało więc 

dokonać jej podziału. Najpierw oddzielił logikę, jako dyscyplinę 

przygotowawczą, a następnie podzielił filozofię na teoretyczną i praktyczną. 

Teoretyczna obejmowała fizykę, matematykę i pierwszą filozofię, czyli filozofię 

właściwą. Podstawą takiego podziału był stopień abstrakcji, najmniejszy w 

fizyce, większy w matematyce
7
, największy w metafizyce. Natomiast filozofia 

praktyczna obejmowała głównie etykę i politykę
8
.  

 

 4.3.2. Logika 

 

 Z nauki Platona zachował Arystoteles teorię wiedzy, natomiast odrzucił 

teorię bytu. Uważał, ze byt jest jednostkowy, a wiedza ogólna. Odrzucił 

platoński dualizm, dzielący byt na dwa światy, świat idei i świat rzeczy. 

Stworzył natomiast nowy dualizm bytu i wiedzy. Logikę, traktującą o wiedzy 

ogólnej, oddzielił od metafizyki, traktującej o jednostkowym bycie. Uważał, że 

logika ma uczyć, jak posługiwać się pojęciami i sądami. Podstawą 

prawidłowych pojęć jest definicja, a prawidłowych sądów dowód. Zatem dla  

_______ 

 
6
 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I., s. 108. 

 
7
 Do matematyki Arystoteles zaliczał nie tylko arytmetykę i geometrię, ale również 

muzykę, optykę, astronomię i mechanikę. 

 
8
 Filozofii praktycznej podporządkowane były również retoryka, ekonomika i poetyka.  
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Arystotelesa głównymi tematami logiki były definicja i dowód.  

 

 4.3.3. Filozofia teoretyczna 

 

 W tym podpunkcie pominiemy oczywiście fizykę i matematykę. 

Zajmiemy się filozofią właściwą. Zwrócimy uwagę przede wszystkim na to, że 

Arystoteles krytykując koncepcję idei Platona, jako jedynych prawdziwych 

bytów, odrzucił w swej filozofii teorię anamnezy, a rangę jedynej realności 

bytowej nadał jednostkowym przedmiotom. Jednak twierdził jednocześnie, że 

nauka jest poznaniem ogólności, tzn. zajmuje się wspólnymi cechami 

jednostkowych przedmiotów, wydobytych przez umysł z rzeczy za pomocą 

abstrakcji, tworząc w ten sposób pojęcia o różnym stopniu ogólności. 

 

 4.3.3.1 Ontologia 

 

 Według Arystotelesa byty ulegają zmianom, przyjmuje więc, że między 

bytem i niebytem jako ogniwo pośrednie występuje możliwość bytu, czyli 

potencja, zmierzająca do swojej aktualizacji, kończącej proces zmiany. Tym, co 

przechodzi od potencji do aktu jest materia. W trakcie zmiany materia przyjmuje 

określoną formę. Forma zaś jest tym, co kształtuje materię i nadaje jej postać. 

Materia jest przyczyną powstawania konkretnych bytów
9
. Z kolei forma 

odpowiada idei, która nadaje określoną postać każdemu bytowi 

jednostkowemu
10

. Oprócz tych dwóch istnieje jeszcze przyczyna sprawcza, 

która bezpośrednio wywołuje zmianę
11

 i przyczyna celowa, która wywołuje  

_______ 

9
 Arystoteles nazywa to przyczyną materialną. W tym sensie np. marmur jest 

przyczyną materialną posagu. 

10
 Jest to przyczyna formalna. W przypadku posągu jest to idea, którą miał rzeźbiarz. 

11
 Przy pracy nad posagiem są to np. uderzenia młotka rzeźbiarza. 
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działanie
12

. 

 Interesująco komentuje to zagadnienie Tadeusz Kotarbiński: „Każda 

mianowicie rzecz poszczególna składa się z materii i formy, ot tak, jak posąg 

składa się z marmuru i kształtu. Ale podobnie jak posąg dochodzi do skutku w 

drodze zmian, tak też każda rzecz, w zależności od rodzaju naturalnego, do 

którego należy, powstaje z tworzywa drogą określonych zmian, zmieniając się 

za sprawą jakiejś przyczyny (np. w przypadku posągu za sprawą kunsztu 

rzeźbiarskiego) i zmierzając ku właściwemu sobie kresowi, ku 

urzeczywistnieniu formy będącej istotą wszelkich rzeczy danego rodzaju. Tak 

powstaje posąg z marmuru, ptak z jajka. W podobne procesy zaopatrzony i 

przenosząc ich schemat na wszystko, co się kształtuje w sposób naturalny w 

świecie podksiężycowym, Arystoteles był twórcą poglądu na rzeczywistość, 

który można określić jako teleologiczny, lub lepiej telehormiczny, i 

ewolucjonistyczny, a przeciwstawiający się systemom mechanistycznym. 

Należy jednak przy tym pamiętać, że postać, ku której zmierza wedle niego 

stawanie się rzeczy jako ku kresowi zmian, nie jest w ogóle mówiąc, tożsama z 

zamierzonym przez kogoś celem. Tak bywa w działaniach świadomych 

człowieka, lecz np. w świecie roślin nie dopatruje się Arystoteles 

uświadomionych zamierzeń, chociaż z żołędzia wyrasta dąb, a nie co innego. 

Również nazywając system omawiany ewolucjonistycznym nie wolno 

sugerować tym samym domysłu, jakoby jego autor głosił jakąś ewolucję 

gatunków w duchu biologii nowoczesnej, choć przyznaje, że są stwory 

doskonalsze od innych, a człowiek jest najosobliwszym ze stworów. Znamienne 

jest dlań natomiast to, że rozważał rzeczy jako podlegające wedle natury 

określonemu kształtowaniu się kierunkowemu. I jeszcze jedno jest ważne: 

pewien dynamizm Arystotelesowego poglądu na rzeczywistość. Oto zanim z 

jajka wykluje się kurczę i zanim z żołędzia wyrośnie dąb, kurczę tkwi jakoś 

_______ 

12
 Może to być chęć zysku lub miłość do sztuki, która powoduje rzeźbiarzem. 



145 

 

potencjalnie, czyli możliwościowo w jajku, a dąb w żołędziu, ściślej – jajko jest 

potencjalnie kurczęciem, ma jakąś możność, jakąś dyspozycję, jakąś siłę do 

stania się dębem; tak iż proces kształtowania się określonej rzeczy np. proces 

dojrzewania osobnika określonego gatunku jest przechodzeniem od faz, w 

których owa postać kresowa owej kształtującej się rzeczy niejako tkwi w niej 

potencjalnie, do fazy, w której tkwi ona w niej już aktualnie, aktywnie niejako w 

stanie urzeczywistnionego kresu kierunkowego stawania się”
13

. 

Wszystkie byty z natury dążą do tego, by się w pełni urzeczywistnić. 

Układają się w porządek hierarchiczny zgodnie ze stopniem doskonałości swej 

formy. Przykładem może być dusza, która według Arystotelesa, jest formą 

substancjalną ciał ożywionych, w związku z czym w hierarchii tych ciał najniżej  

stoją te, które mają jedynie duszę wegetatywną, czyli rośliny. Wyżej stoją 

zwierzęta, które są obdarzone  duszą zmysłową. Człowiek stoi najwyżej, mając 

duszę rozumną
14

.  

 

 4.3.3.2. Kosmologia 

 

 Arystoteles uważał, że świat istnieje zawsze, a zatem jest wieczny. W 

innym wypadku pierwszy byt, materia, forma i ruch musiałyby mieć swoich 

poprzedników, od których by pochodziły. Wszechświat, zwany przez 

Arystotelesa światem, jednak jest skończony i ograniczony. Nieruchomym 

środkiem wszechświata jest Ziemia. Ponad kolistym obrębem ognia, 

otaczającym Ziemię na ostatecznych jej krańcach, rozpoczynają  się sfery 

niebieskie. Najpierw księżycowa, potem słoneczna, ponad nią pięć sfer 

planetarnych, w końcu niebo gwiazd stałych. Sfery niebieskie wiecznie krążą 

wokół Ziemi. Od ich ruchu zależą wszelkie zmiany w naszej przyrodzie. 

_______ 

13
 T. Kotarbiński, Słownik Filozoficzny, t. I, ss. 35-37. 

14
   Zob. G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, problemy, s.18. 
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 Nasz świat składa się z ciał pojedynczych, takich jak ogień, ziemia, woda, 

powietrze i eter, oraz ciał złożonych, które są owocem odpowiedniego ułożenia 

się ciał pojedynczych. Natomiast w sferze ciał niebieskich mamy do czynienia z  

zupełnie innym porządkiem. Nie ma tam przeciwieństw, nie ma zmian. Ciała 

niebieskie są niezniszczalne
15

. 

 

 4.3.3.3. Teologia 

 

 Świat został wprawiony w ruch przez Boga, którego Arystoteles nazywa 

sprawcą ruchu. Bóg jest bytem, który jako źródło ruchu, sam nie musi być przez 

inny ruch poruszany. Bóg jest samym aktem, jest niezłożony, prosty, jest poza i 

ponad czynnikami struktury bytu, czyli poza i ponad materią i formą. Jest 

najwyższym dobrem. Jest przyczyną ruchu myśli, i sam jest myślą, nie tylko 

działającą w świecie, ile stanowiącą dla tego świata idealny wzorzec oraz 

ostateczna przyczynę celową, przyciągającą do siebie wszystko, co istnieje. Jest 

istotą duchową. Inaczej bowiem niematerialnej formy pojąć niepodobna. Jest 

wreszcie także doskonały. I, co bardzo istotne, Arystoteles wyznaje monoteizm. 

Bóg jest jeden, inaczej nie byłoby jedności w świecie, świat byłby tylko zbiorem 

epizodów, gdy tymczasem świat rzeczywiście jest jednością
16

. 

 Filozofia Arystotelesa miała ogromny wpływ na chrześcijańską teologię 

średniowiecza. Zacząć jednak trzeba od tego, że we wczesnym średniowieczu w 

Europie nie była znana. Trafiła tu za pośrednictwem Arabów w XII wieku. 

Dopiero św. Tomasz z Akwinu włączył ją do teologii chrześcijańskiej
17

. Nikt nie 

kwestionował autorytetu Arystotelesa, a formuła Aristoteles dixit!
18  

rozstrzygała  

_______ 

15
 Więcej na ten temat zob. M. Rode, dz. cyt., s. 80. 

16
 Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 114-116. 

17
 Tomasz uczynił z Arystotelesa prawdziwego reprezentanta philosophia perennis. 

18
 Arystoteles powiedział! 
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wszystkie problemy i kończyła wszystkie dyskusje. Z czasem jednak autorytet 

Arystotelesa był coraz częściej kwestionowany, aż uległ zupełnej erozji w 

renesansie. Np. Kartezjusz odrzucił go całkowicie
19

. 

 

4.3.4. Filozofia praktyczna 

 

Jak już wspomniano wcześniej, do filozofii praktycznej Arystotelesa 

zalicza się głównie etykę i politykę. 

 

4.3.4.1. Etyka 

 

Arystoteles w pismach etycznych przyjmuje naukowe, empiryczne 

podejście do problemów moralnych. Zamiast odkrywać naturę dobrego życia dla 

wszystkich jedynie za pomocą refleksji, zbadał zachowanie ludzi w codziennym 

życiu. Doszedł do wniosku, że różne sposoby życia, które ludzie uważają za 

dobre, wykazują wspólną cechę, którą jest szczęście
20

. Tak więc dobre życie dla 

człowieka to życie szczęśliwe. Etyka Arystotelesa jest próbą odpowiedzi, co 

znaczą takie słowa, jak szczęście. W Etyce nikomachejskiej znajdujemy definicję 

szczęścia. Szczęście jest działaniem duszy w zgodzie z doskonałą cnotą – 

powiada filozof. Niestety, definicja ta nie jest prosta. Do tego Arystoteles 

dopowiada, że szczęście nie jest czymś statycznym, lecz jest działaniem. Jest 

również czymś zbliżonym do wytrwałości,  jest angażowaniem się w rozmaite 

czynności życiowe, jak praca, jedzenie itd
21

. Lecz trzeba pamiętać, że istnieją 

różne sposoby życia odpowiednie dla różnych ludzi. Co jest dobre dla jednego 

_______ 

19
 Por. G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 19. 

20
 Odpowiednio, życie, które ludzie uważają za złe, ma też wspólną cechę – 

nieszczęście. 

21
 Jeśli kogoś cieszy np. przyjaźń, jedzenie, intelektualne dążenie itd. oraz jeśli rzadko 
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nie musi być dobre dla drugiego. Przed doświadczeniem, przy użyciu jedynie 

rozumu, nie można powiedzieć, jaki jest odpowiedni sposób dla kogoś. Można 

to jedynie stwierdzić metodą prób i błędów. Generalnie Arystoteles proponuje 

filozofię złotego środka: aby ludzie byli szczęśliwymi, muszą działać z 

umiarem, starać się osiągnąć środek pomiędzy skrajnościami. Z tego powodu 

niekiedy Arystotelesa nazywa się filozofem zdrowego rozsądku
22

. 

 

 4.3.4.2. Polityka 

 

 Na bazie swoich dociekań etycznych Arystoteles doszedł do wniosku, że 

człowiek jest istotą polityczną i społeczną, co oznacza, że dąży do współżycia i 

współdziałania z innymi, czyli ze społecznością. Podstawową społeczność 

stanowi rodzina. Państwo umożliwia rozwój jednostkom, rodzinom i lokalnym 

społecznościom. Państwo patronuje działalności cnotliwej i w ten sposób 

wychowuje ludzi na dobrych obywateli państwa. Szczęście ludzi pokrywa się z 

celem państwa i vice versa. Państwo powinno stworzyć obywatelom 

odpowiednie warunki do praktykowania cnoty, a tym samym do osiągnięcia 

szczęścia, szczególnie poprzez zapewnienie obywatelom życia w dobrych 

warunkach materialnych i zdrowotnych. Powinno również uszanować instytucję 

_______ 

jest przygnębiony, zmartwiony czy niespokojny – to jest szczęśliwy. Oto jedna z 

interesujących wypowiedzi na temat szczęścia. Być szczęśliwym, znaczy być dobrze 

odżywionym. Ile człowiek powinien zjeść, aby być dobrze odżywionym? Na to pytanie nie 

istnieje ogólna odpowiedź. Jaka powinna być dzienna dawka, czy np. kilogram mięsa? Zależy 

to od rozmiarów człowieka, jego pracy, zdrowia. Człowiek ciężko pracujący fizycznie musi 

zjeść więcej, niż pracujący umysłowo. Odpowiednia dawka dla każdego musi być ustalona 

przez doświadczenie. Jeśli zjemy pewną ilość pożywienia i wciąż czujemy się głodni, to 

powinniśmy zjeść więcej. Jeżeli zjemy tyle samo i czujemy mdłości, powinniśmy jeść mniej – 

twierdzi Arystoteles. 

 
22

 Zob. R. Popkin, A. Stroll, Filozofia, ss. 14-16. 
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rodziny i własność prywatną. 

 Jest zwolennikiem niewolnictwa. Uważa, że jeśli ktoś jest silniejszy 

fizycznie niż umysłowo, skazany jest przez naturę na niewolnika. Niewolnictwo 

jest konieczne, chyba żeby wynaleźć coś, co niewolników zastąpi. 

 Ustrój państwa powinien zależeć od warunków istniejących w danym 

państwie. Arystoteles jest przeciwnikiem tyranii, oligarchii i ochloracji, czyli 

rządów tłumu
23

. 

 

 4.4. Podsumowanie filozofii Arystotelesa 

 

 Arystoteles rozwinął filozofię unikając skrajnych rozwiązań. W 

metafizyce unika zarówno materializmu jak i idealizmu, w teorii poznania unika 

zarówno czystego racjonalizmu jak czystego sensualizmu, w etyce unika 

zarówno moralizmu jak i hedonizmu. Szczególnie w tym ostatnim dziale warte 

jest podkreślenia, że najwyższym dobrem nie jest cnota lecz szczęście, ale 

szczęście nie polega na doznawaniu przyjemności, lecz działalności godnej 

człowieka, działalności rozumnej i cnotliwej. 

 Arystoteles wprowadził wiele teorii do filozofii. Dokonał podziału 

filozofii, wyodrębnił logikę, jako dyscyplinę służebną i pierwszą filozofię, jako 

dyscyplinę naczelną. Wprowadził m.in. nowe pojęcia metafizyczne: formy, 

materii, energii, potencji, istoty rzeczy, oraz nowe pojęcie Boga jako pierwszej 

przyczyny świata. 

 

 

 

 

 

_______ 

 
23

 Zob. M. Rode, dz. cyt., s. 85. 
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 5. Epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm 

 

 

 W następnych wiekach po śmierci Arystotelesa Ateny przestały być 

politycznym i naukowym centrum starożytnego świata. Wciąż jednak 

zachowały swoją pozycję w dziedzinie filozofii. Wciąż istniała Akademia 

Platońska, choć przeszła wiele zmian. Działało także arystotelesowskie Liceum. 

Powstały dwie nowe szkoły, które również odegrały ważną rolę. W roku 307 

p.n.e. Epikur założył tzw. Ogród, natomiast siedem lat później Zenon z Kition 

założył szkołę stoicką w ateńskim Pstrym Portyku. Sceptycyzm założył swoją 

szkołę dopiero w I wieku p.n.e. 

 

 5.1. Epikureizm 

 

 Twórcą epikureizmu był Epikur, który żył w latach 341-270 p.n.e. W roku 

307 p.n.e. wraz z grupą swoich zwolenników przybył do Aten, gdzie założył 

tzw. Ogród. Tam razem mieszkali i żyli według zasad ustalonych przez Epikura. 

Z czasem jego filozofia stała się bardzo popularna w rejonie basenu Morza 

Śródziemnego. Zgodnie z sugestiami Epikura, jego filozofię można podzielić na 

logikę
1
, filozofię przyrody

2
 oraz etykę. 

  

 5.1.1. Logika 

 Epikur twierdził, że wszelka wiedza opiera się na wrażeniach 

zmysłowych, które są kryteriami prawdy, a zatem pozwalają odróżnić 

prawdziwe sądy o świecie od sądów fałszywych. Poznanie zmysłowe jest  

_______ 

 
1
 Logika była nazywana przez epikurejczyków kanoniką. 

 
2
 Filozofię przyrody epikurejczycy nazywali fizyką. 
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jedynym sposobem poznania świata
3
. Aby uzasadnić pogląd, że wszystkie 

wrażenia zmysłowe są prawdziwe, Epikur odwołał się do teorii wpływów. 

Według niego, wrażenia zmysłowe są wywoływane przez mgiełkę atomów, 

która wypływa z przedmiotów i dociera do narządów zmysłów
4
. 

 Uczniowie Epikura zajmowali się nie tylko kryteriami poznania, ale 

również jego genezą, tzn. badali, jak formują się ogólne pojęcia i sądy. W tym 

wypadku również opierali się na wrażeniach zmysłowych. Dopatrywali się w 

nich nie tylko kryteriów poznania, ale również źródła, z którego wszystkie 

przedstawienia i sądy się wywodzą. Ich opis, jak z wrażeń powstają w umyśle 

ogólne pojęcia, nazwano epikurejską indukcją, która mówiła, jak w wytwarzaniu 

się pojęć biorą udział wyobraźnia, pamięć i myśl. Wyobrażenia formują się na 

drodze wypadku, analogii, podobieństwa, syntezy. Z pierwotnych wyobrażeń 

powstają wyobrażenia typowe, później pojęcia, sądy i przypuszczenia. Kresem 

procesu jest znalezienie powszechnych i niezbędnych własności rzeczy
5
. 

 

 5.1.2. Filozofia przyrody 

 

 W filozofii przyrody Epikur oparł się na atomistyce Demokryta, choć nie 

ze wszystkim się zgadzał. W przeciwieństwie do Demokryta, który twierdził, że 

atomy poruszają się w próżni we wszystkich możliwych kierunkach, 

epikurejczycy utrzymywali, że poruszają się one jedynie z góry w dół. Tak więc, 

aby wyjaśnić zjawiska zderzania się, skupiania i rozpadania się skupisk atomów,  

_______ 

 
3
 Zob. H. Benson, Postarystotelicy, w: Wstęp do historii filozofii, s. 66. 

 
4
 Teoria Epikura obejmowała również uczucia. Twierdził, że takie uczucia zmysłowe, 

jak przyjemność i przykrość nigdy nie mylą. Błąd może powstać dopiero, gdy na ich 

podstawie tworzymy sądy, np. gdy na podstawie odczucia przyjemności i przykrości 

wydajemy sądy o dobru i złu. Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, s. 144. 

 
5
 Por. H. Benson, dz. cyt., ss. 66.67; W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 143.144; M. Rode, 

Zarys dziejów myśli filozoficznej, s. 97. 
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zakładali istnienie odchylania, które następuje w nieokreślonym z góry miejscu i 

czasie, co wprowadza element przypadkowości do całkowicie 

zdeterminowanego świata. Epikurejskie odchylanie skutecznie eliminuje 

teleologię Platona i Arystotelesa
6
. „Pojęcie odchylania zdaje się też czynić 

miejsce dla czegoś w rodzaju ludzkiej wolnej woli, w innym wypadku trudnej 

do pomyślenia w tym całkowicie zdeterminowanym, mechanicystycznym 

świecie”
7
. 

 Największą trudność, z której Epikur chyba nie zdawał sobie sprawy, 

stanowiło wyjaśnienie zjawisk psychicznych. Był przekonany, ze dusza jest 

cielesna, ale posiada inną naturę niż ciało. Pojmował ją jako materię płynną, 

rozprowadzoną po całym ciele, na podobieństwo ciepła. Dusza i ciało to dwie 

materie, dwa rodzaje atomów, które oddziałują na siebie nawzajem. Dusza jest 

w ruchu, co powoduje życie i świadomość. Różnorodność funkcji psychicznych 

Epikur tłumaczył w ten sposób, że dusza składa się z różnych materii. Jedna 

materia jest przyczyną spokoju, druga ruchu, trzecia ciepła, które podtrzymuje 

życie, czwarta czynności psychicznych. Dusza jest zniszczalna. Ze śmiercią 

kończy się jej istnienie. Wiara w nieśmiertelność jest złudzeniem. Aby osiągnąć 

szczęście, nieśmiertelność nie jest potrzebna. „Cztery są, według Epikura, 

rzeczy unieszczęśliwiające człowieka, cztery obawy: 1) przed niemożnością 

osiągnięcia szczęścia, 2) przed cierpieniem, 3) przed bogami, 4) przed śmiercią. 

Poczwórnym lekarstwem na te cztery cierpienia miała być filozofia Epikura (...): 

1) radość, która jest jedynym dobrem, łatwa jest do zdobycia, jeśli tylko 

człowiek żyje rozumnie;  2) cierpienie, które jest jedynym złem, łatwe jest do 

zniesienia, bo gdy jest silne, to nie jest długotrwałe, a gdy długotrwałe, to nie 

silne; a zresztą to nie cierpienie naprawdę dokucza ludziom, lecz lęk przed 

_______ 

 
6
 Epikurejczycy sądzili, że wszystko można wyjaśnić, odwołując się do 

przypadkowego i bezcelowego łączenia się i rozdzielania nieożywionych atomów.  

 
7
 H. Benson, dz. cyt., s. 67. 
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cierpieniem; 3) bogów nie ma co się lękać, bo nie mieszają się do życia 

ludzkiego; 4) i śmierci nie, bo <największe zło, śmierć, nie dotyka nas ani 

trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, nie ma nas>. 

Uczniowie sławili Epikura jako pierwszego, który poznał, że nie dzięki 

pomyślnym warunkom człowiek jest szczęśliwy; że szczęście leży nie w 

warunkach, lecz w samym człowieku. Nie ma sił wyższych, które zajmowałyby 

się jego losami; nikt mu nie przeszkodzi, ale też i nikt nie pomoże; jest zdany na 

siebie i sam za swe szczęście wyłącznie odpowiedzialny. Epikur był nie tylko 

uczonym, ale więcej jeszcze apostołem szczęśliwego życia”
8
. 

 

 5.1.3. Etyka 

 

 Epikur twierdził, że szczęście polega na doznawaniu przyjemności
9
. 

Natomiast nieszczęście to doznawanie cierpień. Do szczęścia wystarcza brak 

cierpienia. Życie jest radością, jeśli człowiek nie doznaje cierpienia. Niech tylko 

ciało będzie zdrowe i dusza spokojna, a życie będzie rozkoszą. Najważniejszym 

punktem epikureizmu był ten, że hedonizm łączył się z kultem życia. Życie jest  

jedynym dobrem, jakie naprawdę jest nam dane. W formach religijnego kultu 

epikurejczycy czcili życie. Świadomi byli jednak, że dobro jest ograniczone i 

krótkotrwałe. Życie ludzkie jest tylko epizodem. Z tego powodu dobro, jakie 

posiadamy, trzeba cenić i użyć od razu, bo jest przemijające. A przyjemności są 

dwojakiego rodzaju, fizyczne i duchowe. Cielesne są bardziej zasadnicze, gdyż 

duchowe nie mogłyby istnieć bez nich, są bowiem związane z 

podtrzymywaniem życia, a życie jest pierwszym warunkiem szczęścia
10

.  

_______ 

 
8
 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 142.143. 

 
9
 Epikurejczycy utożsamiali dobro i szczęście z przyjemnością głosząc hedonistyczną 

teorię etyki, a hedonizm to pogląd, że dobro jest przyjemnością. 

 
10

 Epikur miał tu na myśli m.in. przyjemność jedzenia: „przyjemność brzucha jest 
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 Są dwa zasadnicze sposoby na szczęście. To cnota i rozum. Według 

Epikura nie ma życia przyjemnego, które nie byłoby rozumne, podniosłe 

moralnie i sprawiedliwe. Ale nie ma też życia przyjemnego, podniosłego 

moralnie i sprawiedliwego, które nie byłoby przyjemne. Cnotę należy 

pielęgnować, ponieważ jest środkiem do szczęścia. Równie ważna jest przyjaźń, 

bo nie można żyć bezpiecznie i spokojnie, nie będąc w przyjaźni z ludźmi. Ale 

przyjaźń jest tylko środkiem, a celem zawsze i wyłącznie przyjemność, i to tylko 

własna. Jak z tego widać, wszystkie wzniosłe teorie epikurejskie oparte były na 

egoizmie. Altruizm nikomu do niczego nie jest potrzebny
11

. Bardzo potrzebny 

do szczęścia jest również rozum, który powinien kierować myślami, nie tylko po 

to, aby wybierać przyjemności, ale odsuwać złe myśli, zakłócające człowiekowi 

szczęście
12

. 

 

 5.2. Stoicyzm 

 

 W pobliżu ateńskiego Ogrodu Epikura, w Pstrym Portyku swoją stoicką 

filozofię zaczął propagować Zenon z Kition. Był to filozof fenickiego 

pochodzenia, który żył w latach ok. 335-264 p.n.e. Był podziwiany przez 

Ateńczyków do tego stopnia, że wystawili mu posąg z brązu. Podobno popełnił 

samobójstwo. Odebranie sobie życia usprawiedliwiał w swojej nauce moralnej. 

Niestety jego pisma zaginęły. Fragmenty, które znamy, pochodzą z pism jego 

uczniów. Szkoła, którą propagował, znacznie różniła się od epikureizmu. Ale  

_______ 

podstawą i korzeniem wszelkiego dobra” (cytuję za: W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 140). 

 
11

 Epikur, który jak twierdził, stworzył trzeźwą, realną filozofię, uważał, że 

społeczeństwo nie potrzebuje bezinteresownych obywateli. Najlepszymi obywatelami są 

egoiści, o ile są rozumni. 

 
12

 Więcej na ten temat zob. G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, 

postacie, problemy, ss. 72-74. 
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podobnie jak epikurejczycy, stoicy uważali, że filozofia oraz badanie przyrody 

służą przede wszystkim propagowaniu określonego stylu życia. Lecz koncepcja 

życia stoików kładła nacisk nie na dążeniu do przyjemności, lecz do cnoty. Z 

cynizmu przejęła pogląd, że szczęście polega na uniezależnieniu się od 

zewnętrznych okoliczności. Stoicyzm stał się bardzo wpływową szkołą 

filozoficzną. Do jego zwolenników zaliczali się m.in. rzymski senator Katon i 

cesarz Marek Aureliusz
13

. 

 Dzieje filozofii stoickiej można podzielić na trzy okresy: 

- stoicyzm wczesny, który reprezentowali Zenon z Kition, Kleantes (331-

232 p.n.e.) i Chryzyp (280-207 p.n.e.); 

- stoicyzm średni, który reprezentowali Panajtios (185-109 p.n.e.) i 

Posejdonios (135-50 p.n.e.); 

- stoicyzm późny, który reprezentowali Seneka (4 p.n.e.-65 n.e.), Epiktet 

(55-135 n.e.) i Marek Aureliusz. 

 

5.2.1. Logika 

 

 Stoicy jako pierwsi użyli terminu logika. Użyli go w bardzo 

szerokim znaczeniu, obejmując te działy, które kiedyś nazywano analityką, 

dialektyką, topiką. Włączyli tu także kanonikę, czyli naukę o kryterium prawdy. 

Dla nich logika to również nauka o logosie, jako rozumie i mowie. Jako nauka o 

mowie, logika obejmowała także retorykę i gramatykę. Dla stoików logika to 

nauka o znaku i o tym, co on oznacza, a najważniejszą jej częścią jest 

dialektyka. Ponieważ stoicy cenili tylko to, co służy cnocie, uznawali potrzebę 

dialektyki. Cnota jest bowiem oparta na wiedzy, mędrzec zatem powinien być  

_______ 

 
13

 Katon żył w latach 234-149 p.n.e., natomiast Marek Aureliusz w latach 121-180 n.e. 

Zob. H. Benson, dz. cyt., s. 68. 
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doskonałym dialektykiem
14

. 

Stoicy, podobnie jak epikurejczycy nauczali, że wiedza opiera się na 

wrażeniach zmysłowych. W przeciwieństwie jednak do nich, nie uważali, że 

wszystkie wrażenia są niezawodnie prawdziwe. Mogą być prawdziwe, ale mogą 

też być fałszywe. Problem więc polega na tym, jak odróżnić, które z nich są 

prawdziwe, a które fałszywe. Stoicy rozwiązali ten problem, zakładając, że 

istnieją szczególnego rodzaju wrażenia zmysłowe, które nazwali 

kataleptycznymi
15

. Wrażenia takie są prawdziwe i niosą własne świadectwo 

prawdy. Kiedy człowiek ich doświadcza, nie może ich nie zaakceptować. Są one 

również fundamentem wiedzy. Bez nich jakakolwiek wiedza jest niemożliwa
16

. 

  

 5.2.2. Filozofia przyrody  

 

 Stoicy uważali, że w świecie przyrody istnieje racjonalny porządek, który 

utożsamiali z naturą, Bogiem, czy logosem. Ich panteizm wyrażał się w 

stwierdzeniu, że Bóg nie istnieje poza światem, ale w nim i jest z nim 

identyczny. Świat tworzy jedną wielką całość, jest ogromnym, organicznym 

ciałem. Jest żywy, rozumny i celowy. Jest wieczny i nieskończony. Początkowo 

stoicy utożsamiali logos z ogniem. Prawdopodobnie pod wpływem 

współczesnej im fizjologii zaczęli rozumieć logos jako tchnienie, mieszaninę 

ognia i powietrza. Tchnienie to ożywia i wprowadza świat w ruch
17

. Na świecie 

istnieje zło, aby na jego tle lepiej uwydatniło się dobro. Dusza jest materią, choć  

_______ 

 
14

 Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 135. 

 
15

 Greckie słowo katalepsis oznacza uchwycenie, opanowanie. 

 
16

 G. Durozoi i A. Roussel piszą, że „według logiki stoickiej, całość poznania 

pochodzi ze zmysłów, ale aktywny umysł opracowuje pierwotne dane – najpierw odbiera 

wrażenia, a tym samym ustala istnienie danego przedmiotu, później tworzy idee ogólne, by w 

końcu osiągnąć poziom systematycznej wiedzy (dz. cyt., s. 265). 

 
17

 Por. H. Benson, dz. cyt., s. 70. 
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innego rodzaju
18

. 

 

 5.2.3. Etyka 

 

 Najważniejszym celem życia człowieka jest szczęście, które można 

osiągnąć przez życie zgodne z naturą. Według stoików życie zgodne z naturą nie 

polega – jak chcieli tego epikurejczycy – na dążeniu do przyjemności, lecz 

dążeniu do cnoty. A cnotą jest doskonalenie ludzkiego umysłu i natury. Polega 

to na zdobywaniu wiedzy na temat dobra, i działania zgodnie z tą wiedzą. 

Człowiek cnotliwy, to taki człowiek, który posiadł wiedzę o racjonalnej 

strukturze świata i postępuje według niej. Nie jest cnotliwym ten, kto pragnie 

rzeczy niezgodnych z naturą. Natura to Bóg, więc działanie zgodne z jej 

prawami to wykonywanie woli Bożej, przejawiającej się w przyrodzie i jej 

zjawiskach
19

. 

 Człowiek żyjąc w zgodzie z rozumem, a tym samym z naturą, odnajduje 

spokój duszy. Odsuwa od siebie wszystko, co mogłoby go zmącić, szczególnie 

namiętności, traktowane jako popędy przeciwne naturze. Cnota, polegająca na 

eliminacji afektów i namiętności, zakłada jednoczesne panowanie nad 

zachciankami i nad zdolnością osądu, co pozwala pogodzić się z losem. W ten 

sposób stajemy się niezależnymi od rzeczy i ludzi
20

. 

 Właściwie filozofię stoików można by wyrazić w ten sposób, aby uczyć 

się być obojętnym na wpływy zewnętrzne. Niezależnie od tego, co by się działo 

trzeba się z tym pogodzić i przyjąć to ze stoickim spokojem
21

. 

_______ 

 
18

 Niektórzy przyjmowali nieśmiertelność duszy (Zenon, Kleantes), inni śmiertelność 

(Marek Aureliusz), jeszcze inni widzieli bytowanie duszy dopiero po śmierci ciała (Seneka). 

Chryzyp uważał, że tylko dusze uczonych są nieśmiertelne. Zob. M. Rode, dz. cyt., s. 95. 

 
19

 Więcej na ten temat zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 132-134. 

 
20

 Zob. G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 265. 

 
21

 Interesujący komentarz do filozofii stoickiej zawarli R. Popkin i A. Stroll, którzy 
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5.3. Sceptycyzm 

 

Sceptycyzm nie był jednolitym kierunkiem filozoficznym. Początkowo 

miał charakter praktyczny, dotyczył bowiem postawy życiowej. Później stał się 

doktryną czysto teoretyczną. Sceptycyzm praktyczny głoszony był przez Pirrona 

i jego uczniów, a teoretyczny przez tzw. akademików. Dzieje sceptycyzmu 

można podzielić na trzy okresy: 

- Pierwotny pirronizm; 

- Akademizm; 

- Młodszy pirronizm. 

Wśród twórców sceptycyzmu należy wymienić czterech filozofów. Są to Pirron, 

Tymon z Fliuntu, Arkezylaos i Karneades
22

. 

 

 5.3.1. Pirron 

 

Pirron (ok. 365-275 p.n.e.) dopiero w dojrzałym wieku poświęcił się filozofii. 

Na jego naukę największy wpływ miał Demokryt oraz magowie i asceci 

hinduscy, z którymi spotkał się podczas wyprawy Aleksandra Wielkiego do 

Azji, w której uczestniczył. W ich obojętności dla życia i cierpienia dostrzegł 

najlepszy środek do osiągnięcia szczęścia. Gdy powrócił z Azji, w Elidzie 

założył szkołę. Był człowiekiem niezwykle szanowanym, w efekcie miasto  

_______ 

wymieniają trzy główne trudności w przyjęciu tej doktryny. Są to: 

- logiczna sprzeczność powiązania pojęć wolności i predestynacji; 

- trudność związana z paradoksalnymi dla zdrowego rozsądku konsekwencjami 

doktryny obojętności; 

- stoicyzm stosuje się wyłącznie do niecodziennych okoliczności i dlatego nie może być 

uznany za etykę uniwersalną (Filozofia, ss. 32.33). 

 
22

 Por. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 147;  H. Benson, dz. cyt., ss. 71-73. 
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zwolniło filozofów od płacenia podatków, a jego samego obrano najwyższym 

kapłanem. Nie pozostawił po sobie pism, z prostej przyczyny, nic nie pisał. 

 

 5.3.2. Tymon 

 

 Tymon (ok. 325-235 p.n.e.) był jedynym uczniem Pirrona, który rozwinął 

jego teorię. Po opuszczeniu Elidy osiadł w Atenach, gdzie był nauczycielem 

filozofii i retoryki. Z jednej strony reprezentował pirronowską rezygnację, z 

drugiej wszędzie wychwytywał fałsz. Wiele pisał. Nie tylko traktaty 

filozoficzne, ale również tragedie, komedie i satyryczne wiersze. 

 

 5.3.3. Arkezylaos 

 

 Arkezylaos (315-241 p.n.e.) był scholarchą Akademii, do której 

wprowadził sceptycyzm. Różnił się zarówno od Pirrona i Tymona. Raczej był 

typem sceptyka, którego wytworność miała być dominującą cechą jego umysłu. 

Był wrogiem stoicyzmu. Ostro krytykował stoickie wrażenia kataleptyczne. 

Uważał, że jakakolwiek wiedza jest niepewna, a jedyną godną postawą sceptyka 

jest powstrzymywanie się od sądów. 

 

 5.3.4. Karneades 

 

 Karneades (214-129 p.n.e.) również był scholarchą Akademii. Wielce 

przyczynił się do rozwoju sceptycyzmu. Był bowiem autorem wielu 

najsłynniejszych argumentów sceptyków, m.in. krytyki dogmatyzmu 

religijnego
23

. Generalnie on też uważał, ze jakakolwiek wiedza jest niepewna.  

_______ 

 
23

 Mówi się, że Karneades był tak zajęty zwalczaniem dogmatyzmu, ze nie miał czasu 

na strzyżenie brody i obcinanie paznokci. 
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Przyznawał również, ze nie możemy uzyskać pewności, co do prawdziwości 

konkretnych wrażeń, a wiedza wymaga pewności. Uważał jednak, że pewne 

wrażenia można uważać za bardziej prawdopodobne od innych. Zaproponował 

trzy kryteria prawdopodobieństwa wrażeń. Powinny być jasne i wiarygodne, 

niesprzeczne z innymi wrażeniami i wszechstronnie sprawdzone
24

.  

Sceptycy odrzucali wszystkie sądy naukowe jako niepewne. Twierdzili, 

że umysł nie może posiąść prawdy. Niczego nie jesteśmy w stanie poznać w 

sposób pewny. W związku z tym powstrzymywali się od wygłaszania 

jakichkolwiek sądów, zajmując postawę wątpienia we wszystko
25

. 

 

 5.4. Podsumowanie  

 

 W epikureizmie, stoicyzmie i sceptycyzmie przewijały się szczególnie 

trzy zagadnienia: 

- w filozofii przyrody przyczyna zjawisk, 

- w logice kryterium prawdy, 

- w etyce kwestia szczęścia. 

Wszystkie inne zagadnienia podporządkowane były tym trzem. 

 Między dobrem a szczęściem nie było sprzeczności ani rozdziału. Stąd w 

etyce nie było nakazu ani obowiązku, w ścisłym słów tych znaczeniu. Dawano 

nie nakazy, lecz rady, szczególnie w kwestii osiągnięcia szczęścia. Podawano 

wykazy cnót, ale nie obowiązków. Ponadto etyka starożytnych nie znała 

grzechu, był jedynie błąd. Nie znała również pojęcia winy i zasługi
26

. 

 

 

_______ 

 
24

 Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 146-153. 

 
25

 Zob. G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 247. 

26
 Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 156. 
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6. Synkretyzm żydowsko – grecki, neoplatonizm 

 

 

 Pod koniec starożytności nastąpił proces zbliżenia filozofii z religią. I to 

religia podporządkowała sobie filozofię. Zrodziła się tęsknota za siłami 

nadprzyrodzonymi, za sprawami wiecznymi. Od trudnych, niekiedy nie do 

rozwiązania spraw, człowiek zaczął uciekać, chcąc zasmakować w sprawach 

świata nadprzyrodzonego. Powoli główny ośrodek filozofii przemieścił się z 

Aten do Aleksandrii. Tam uczeni Wschodu i Zachodu spotykali się, w wyniku 

czego zrodziła się filozofia synkretyczna, która próbowała zlać w jednym, 

nowym, kompromisowym światopoglądzie często przeciwstawne sobie myśli 

oraz systemy religijne i filozoficzne różnych narodów i kultur
1
. W tym 

paragrafie omówimy filozofię Filona i Plotyna, głównych reprezentantów 

synkretyzmu i neoplatonizmu. Następny poświęcimy filozofii chrześcijańskiej. 

 

 6.1. Filon 

 

 Filon urodził się w Aleksandrii ok. roku 25 p.n.e. Przeżył 75 lat. Był 

ortodoksyjnym Żydem, posiadającym starozakonne wykształcenie, jak również 

znawcą filozofii greckiej. Próbował zespolić elementy wiary żydowskiej
2
 z 

poglądami Platona i stoików. Stąd nazwa stworzonego przez Filona kierunku 

filozoficznego: synkretyzm żydowsko-grecki. Filon zasłynął również jako 

organizator obrony Żydów przed Grekami w Aleksandrii, w roku 38 n.e.,  i dwa  

_______ 

 
1 

Por. M. Rode, Zarys dziejów myśli filozoficznej, s. 106. 

 
2
 Filon był pod wpływem poglądów Kabały (hebr. Kabbalah), mistyczno-

panteistycznej tajemnej wiedzy wywodzącej się z czasów niewoli babilońskiej. Była to księga 

zawierająca wykład judaizmu dla wtajemniczonych. Więcej na ten temat zob. G. Durozoi, A. 

Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, problemy, s. 124. 
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lata później jako poseł Żydów, który udał się do Rzymu, do cesarza Kaliguli ze 

skargą na namiestnika rzymskiego w Egipcie. 

 Dużo pisał. Zachowały się liczne jego dzieła
3
. Były to dzieła czysto 

filozoficzne, ale również komentarze do Pięcioksięgu. Oto najważniejsze z nich: 

Legis allegoriae, De sacrificiis Abeli et Caini; De Cherubim; Quod Deus sit 

immutabilis; De confusione linuarum. 

 

 6.1.1. Poglądy 

 Filon jako pierwszy sformułował zadanie filozofii jako poznanie Boga. 

Natomiast świat interesował go jedynie jako dzieło tegoż Boga. Jednak według 

ówczesnej myśli, między Bogiem a światem była przepaść. Mamy tu do 

czynienia z dualizmem: Bóg i świat, duch i materia, dobro i zło. W świadomości 

Filona to poczucie dwoistości bytu łączyło się z nieodpartą potrzebą jedności. 

Poszukiwał więc jedności Boga i stworzenia, ducha i materii. Punkt wyjścia 

jego filozofii był dualistyczny, natomiast jej cel monistyczny
4
. 

 

 6.1.1.1. Podstawy metafizyczne filozofii Filona 

 Według Filona, Bóg jest jeden, jest osobą, jest niezależny, dobry, 

wszechwiedzący, ale również niepojęty i niedostępny, wieczny. Jest poza i 

ponad światem, co oznacza, że jest wyższy i doskonalszy ponad wszystko. Jest 

także poza wszelkim poznaniem. Bóg jest więc absolutem transcendentnym. 

Widać tu synkretyzm Filona, próbę połączenia myśli filozofów greckich o Bogu 

z pojmowaniem Boga Jahwe przez Stary Testament
5
. 

_______ 

 
3
 Cały wykaz podał Euzebiusz. Zob. W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. I, s. 162. 

 
4
 Zob. J. Legowicz, Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, ss. 411-422. 

 
5
 Por. M. Rode, dz. cyt., ss. 107.108. 
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 Ponieważ Bóg jest niedostępny, wielki i niepojęty, należało znaleźć 

ogniwo bliższe materii, światu i człowiekowi. Bóg nie mógł stworzyć 

bezpośrednio świata, bo nie mógł dotykać nieczystej materii. Stworzył więc 

Logosa, który uporządkowując odpowiednio materię, stworzył świat
6
. Tak więc 

drogą gradualizmu: Bóg, Logos, materia, świat – Filon stworzył podstawę 

metafizyczną swojej filozofii. 

 

 6.1.1.2. Psychologia 

 

 Psychologia Filona była odbiciem jego metafizyki. W duszy ludzkiej, 

miejscu spotkania dwóch światów, materialnego i boskiego, widział dwa 

pierwiastki: boski rozum i część zmysłową, czysto materialną. Podobnie, jak we 

wszechświecie, tak również w mikrokosmosie ludzkim potrzebny jest czynnik 

pośredniczący między krańcami. Ten czynnik przez Filona również został 

nazwany logosem
7
. Podobnie jak kosmos, również dusza ludzka była 

pojmowana przez Filona jako szereg złożony z trzech ogniw różnej 

doskonałości. Ogniwa te to rozum, logos i zmysły. Rozum zajmował najwyższą 

pozycję, stanowiąc intuicyjną władzę. Rozum to również zdolność oglądania 

Boga i chłonięcia Bożego światła. Natomiast logos to intelekt niższy, operujący 

zmysłowymi danymi
8
. 

 

_______ 

 
6
 Logos występuje tutaj w innym ujęciu niż u Platona. Mamy tu ujęcie teologiczne, 

rozumiane trójstopniowo. Po pierwsze, idee to myśli Boga. Po drugie, idee te są siłami Boga, 

które kształtują świat i są w nim. Po trzecie, Logos jest osobą, wysłańcem Boga, tym, który 

stworzył świat. Natomiast materia jest pojmowana przez Filona jako potencja, a nie konkretny 

byt. Bóg nie stworzył materii. Pomiędzy Bogiem a materią nie ma żadnych relacji. Dlatego 

potrzebny był pośrednik – Logos. Zob. M. Rode, dz. cyt., s. 108. 

 
7
 Nie mylić z Logosem – wysłańcem Boga. 

 
8
 Por. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 164. 
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6.1.1.3. Etyka i teoria poznania 

 

 Etyka Filona była transcendentna w swych celach i ekstatyczna w 

środkach. Człowiek jest istotą cielesną i należy do najniższych tworów w 

hierarchii bytów – twierdził filozof. Jego zadanie, to dojście na szczyt, powrót 

do Boga. Złączenie z Bogiem to cel człowieka. Ale ludzkimi środkami tego nie 

można uczynić. Można to osiągnąć tylko przez boską część duszy, czyli rozum, 

i to tylko w chwilach, gdy rozum jest wyzwolony z ciała. Następuje to w stanach 

ekstazy i kontemplacji. 

 „Teoria poznania Filona była analogiczna do etyki. Mniemał, że prawda 

jest tylko w Bogu i że człowiek może ją osiągnąć tylko przez połączenie z 

Bogiem. Możliwe to tylko w stanach kontemplacji i ekstazy. Przyrodzone siły 

człowieka nie starczą do poznania prawdy, lecz Bóg udziela swej pomocy w 

postaci objawienia; jedynym, niezawodnym źródłem poznania jest Pismo 

Święte, zawierające prawdy objawione. Co prawda, Filon uznawał też cnoty 

życia czynnego obok cnót kontemplacyjnych i uznawał poznanie dyskursywne 

obok kontemplacyjnego, ale uznawał je tylko jako poziom niższy, jako 

przygotowanie do prawdziwej cnoty i prawdziwego poznania”
9
. 

 

 6.2. Plotyn 

 

 Plotyn urodził się w roku 203 n.e. w Likopolis na terenie Egiptu, ale 

mieszkał w Aleksandrii. Zmarł w roku 270. Mając 28 lat rozpoczął studia 

filozoficzne. Jego nauczycielem był m.in. Ammoniusz Sakkas (176-242 n.e.)
10

. 

W wieku 40 lat, już jako dojrzały filozof, przeniósł się do Rzymu. Miał wtedy 

tam wielu zwolenników i uczniów, wśród nich również cesarza Galiena. 

_______ 

 
9
 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., ss. 164.165. 

 
10

 Słowo sakkas oznacza tragarz. To był rzeczywisty zawód Ammoniusza. 
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 Porfiriusz, uczeń i biograf Plotyna napisał, że jego mistrz przeszedł przez 

życie obcy sprawom materialnym i doczesnym. Był pochłonięty całkowicie 

życiem duchowym, podobno wstydził się, że posiada ciało. I to właśnie 

Porfiriusz zebrał w jedną całość 54 rozprawy Plotyna i ułożył w sześć grup po 

dziewięć traktatów, zwanych Enneadami
11

. Pierwsza Enneada zawiera rozprawy 

etyczne, druga fizykalne, trzecia kosmologiczne, czwarta rozprawy o duszy, 

piąta o rozumie, szósta o najwyższych kategoriach, bycie, dobru i jedności. 

 W rozwoju filozofii Plotyna można zauważyć trzy okresy: 

- w pierwszym okresie był wyznawcą filozofii Platona i rozwijał jego 

naukę o duszy i jej oczyszczeniu; 

- w drugim okresie poszukiwał ogólnej teorii bytu i przeszedł od cudzego 

do własnego poglądu na świat, od platonizmu do neoplatonizmu; 

- w trzecim okresie przerwał abstrakcyjne dociekania i skoncentrował się 

na sprawach etyczno-religijnych
12

. 

 

6.2.1. Poglądy 

 

Punktem wyjścia Plotyna, jak zresztą całej epoki, był dualizm. Natomiast 

celem było wykazanie jedności bytu, zbudowanie systemu monistycznego. 

„Naturalną własnością bytu była bowiem, według Plotyna, ekspansja. Dzięki 

niej wyłaniają się z bytu coraz to nowe jego postaci. Heraklit zbliżał się do 

zrozumienia dynamicznej natury bytu, był jednak w błędzie sądząc, że byt 

przyjmując nową postać traci postać poprzednią. Plotyn uczył, że byt trwa, 

produkując byty nowe. Albowiem byt ma naturę światła, którego istotę stanowi 

promieniowanie; to, że wyłania z siebie nowe postacie, należy do jego natury i  

_______ 

 
11

 Greckie słowo ennea oznacza dziewięć. Zob. H. Benson, Postarystotelicy, w: Wstęp 

do historii filozofii, s. 73; J. Legowicz, dz. cyt., ss. 375.376. 

 
12

 Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 166. 



166 

 

jest odeń nieodłączne. Wyłonione postacie są jakby promieniami bytu lub – 

wedle innej, zazwyczaj używanej przenośni – jego emanacją. Teoria emanacji 

była podstawową myślą systemu Plotyna; świat był dlań kolejnym 

emanowaniem coraz nowych bytów”
13

. 

 Plotyn twierdził, że oprócz świata danego za pomocą zmysłów, istnieją 

ponadto trzy wyższe formy bytu, czyli hipostazy. Pierwsza i najważniejsza to 

Jedność, utożsamiana z Dobrem, będąca źródłem pozostałych hipostaz, które są 

jej emanacjami. Ta doskonała Jedność jest źródłem wszystkiego, zarówno 

niebytu, jak i tego, co byt przekracza. Drugą hipostazą jest Logos, rozum, 

którego cechą jest samoświadomość, potrafi bowiem poznawać samego siebie
14

. 

Trzecią hipostazą jest Dusza, która nigdy nie pozostaje w spoczynku. Jej 

zadaniem jest jednoczenie sprzeczności. Jest to dusza świata, w której zawarte 

są dusze jednostkowe. Świat dusz jest emanacją świata idei
15

. 

Duszę ludzką dzielił Plotyn na dwa składniki. Wszystkie funkcje 

związane z ciałem oraz wszystkie grzechy i niedoskonałości składał na część 

niższą duszy, tak aby wyższa była całkowicie wolna od więzów cielesnych i 

wszelkiej niedoskonałości. Tak pojętą duszę zaliczał do wyższych regionów 

bytu. Dusza taka jednak schodzi do niższych regionów, aby je uduchowić i 

przez to podnieść. Drogę wzwyż dusza może przebyć przez wysiłek poznawczy, 

estetyczny lub moralny. Z tego powodu teoria poznania, estetyka i etyka 

stanowiły równoległe człony filozofii Plotyna
16

. 

_______ 

 
13

 Tamże. 

 
14

 W przeciwieństwie do Platona, Plotyn przekonuje, że idee, byty idealne, nie są 

czymś wyższym od rozumu. Idee stanowią jedność z rozumem, który poznaje siebie, 

rozważając swe idee. 

 
15

 Zob. G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., ss. 209.210. 

 
16

 Poglądy Plotyna charakteryzowały się niewątpliwie orientacją metafizyczną i 

teologiczną, zarówno w podstawie, jak i w całości. Orientacji teologicznej nie wywodził z 

objawienia, jak Filon, ale wyłącznie z racji rozumowych.  
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 6.3. Podsumowanie filozofii Filona i neoplatonizmu 

 

 M. Rode tak podsumowuje filozofię Filona: „Teocentryczna i 

heteronomiczna filozofia Filona z jej gradualistycznym systemem kwalifikacji 

bytu, równie jak metafizyka i teoria poznania i etyka teocentryczna i 

heteronomiczna – filozofia ta wywarła wielki wpływ zarówno na filozofię 

żydowską, ale i na grecką, główne jej tezy zostały szybko przyjęte niemal 

powszechnie. Przyczynił się też Filon swoimi poglądami poważnie zarówno do 

powstania w III w. n.e. neoplatonizmu, a wcześniej gnostycyzmu, wywarł też 

wielki wpływ na kształtowanie się filozofii i teologii chrześcijańskiej”
15

. 

 Jeśli zaś chodzi o neoplatonizm, posłużmy się cytatem W. Tatarkiewicza: 

„Neoplatonizm był tworem nie badania naukowego w ściślejszym słowa 

znaczeniu lecz fantazji intelektualnej. Z doświadczeniem nic go nie łączyło; 

zadanie filozofii widział w znalezieniu absolutu, a w tym doświadczenie nie 

mogło być pomocne. Jedyną metodą, jaka mu pozostawała, było dialektyczne 

wysnuwanie pojęć. Przy jej pomocy podjął się nadludzkiego prawie wysiłku, 

aby pojąć absolut i wywieść zeń wszelkie postacie bytu”
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 
15

 M. Rode, dz. cyt., s. 109. 

 
16

 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 170. 
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1. Rola religii w życiu Greków 

 

 

Gdy mówimy na temat religii z życiu Greków, powinniśmy poruszyć 

przynajmniej kilka zagadnień. Bowiem religia, która odgrywała w życiu 

Greków ogromną rolę, bardzo ściśle łączyła się z mitami, wróżbami czy 

igrzyskami. Mitologia oddziaływała na literaturę, sztuki plastyczne i obrzędy. 

Należy również wspomnieć o roli muzyki i tańca w religii czy kwestii 

pogrzebów. Religia określała stosunek Greków do rzeczywistości i wpływała na 

ich wyobrażenia o świecie. Analizując życie religijne w historii greckiej 

zauważamy, że było ono bardziej intensywne w epokach wczesnych, by w 

czasach hellenistycznych ustępować miejsca powolnej laicyzacji poglądów. 

 

1.1. Wierzenia pierwotne 

 

Podstawą najstarszych wierzeń były animizm i animatyzm. Istotą 

pierwszego było przekonanie o istnieniu duszy ludzkiej. Drugi był wiarą w 

uduchowienie wszystkich bez wyjątku przedmiotów natury, żywych i martwych. 

Należały do nich drzewa, rośliny, zwierzęta, kamienie, rzeki, chmury itd. 

Starożytny Grek nie odczuwał różnicy między światem żywych a przedmiotami 

martwymi. W przyrodzie, która tchnęła życiem wszystkich swych elementów, 

odbierał je jako przyjazne mu lub wrogie. Stąd jego stosunek do drzewa 

urodzajnego, w którym czcił on jego duszę, czyli boginkę driadę, do ukwieconej 

łąki z jej bóstwem lejmoniadą, do równiny górskiej i jej bóstwa oready, czy do 

życiodajnego źródła i jej boginki najady. Początkowo oddawano cześć bóstwom 

bezkształtnym i nie posiadającym nazwy. Dopiero z czasem osiągnięto wyższy 

poziom pojęć religijnych. 

W utworach Homera możemy zauważyć już w pełni wykształcony 

antropomorfizm. Tam już każdy z bogów posiadał imię i określony zakres 
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władzy nad przyrodą i człowiekiem. Niemniej jednak w wyobrażeniu Greków 

bogowie byli podobni ludziom, ale byli lepszymi i nieśmiertelnymi. Mieli 

podobne zalety i wady, również doznawali uczuć takich, jak strach, radość, 

miłość czy nienawiść. Ale byli szczęśliwsi od ludzi, np. pędzili błogie życie na 

Olimpie, pili nektar i spożywali ambrozję, dającą nieśmiertelność. Posiadali 

również swoje obowiązki w niebie, no i oczywiście ingerowali w sprawy 

ziemskie. Ale ich wola była ograniczona przez Mojrę
1
, wszechpotężne, 

uniwersalne bóstwo, którego zamysłów nie mogły zmienić ani modły ludzi, ani 

interwencja bogów. 

 

1.2. Genealogia bogów 

 

Grecy wyróżniali trzy pokolenia bogów. Na początku, kiedy istniała 

jedynie prapróżnia, był Chaos. Chaos zrodził syna Erebosa (Mrok) i córkę Nyks 

(Noc). Wydali oni na świat Hemerę (Dzień) i Eter (Górną warstwę powietrza). 

Zaś ze związku Eteru z Hemerą zrodzili się Gaja (Ziemia) i Uranos (Niebo). A 

kiedy elementy pierwotnej materii zostały uporządkowane, powstał Kosmos
2
 

czyli Wszechświat. 

Istnieje też inna wersja, mówiąca że Gaja wyłoniła się wprost z Chaosu 

tuż przed Erosem (Miłością) i zrodziła Uranosa (Niebo) i Pontos (Morze), 

potem zaś połączyła się z Uranosem w związku małżeńskim. Oboje byli 

pierwszym pokoleniem boskim, panującym nad światem. Mieli oni dwanaścioro  

_______ 

 1
 Mojra – Los, Przeznaczenie, personifikacja odwiecznego porządku świata. W 

pierwotnej religii greckiej, każdy człowiek posiadał swoją Mojrę, czyli przeznaczone sobie 

życie z radościami, troskami itp., podobnie jak posiadał swą Kerę, czyli indywidualną boginię 

śmierci. Homer mówi o trzech Mojrach, które regulują życie ludzkie. Kloto (Prządka) przędła 

nić życia człowieka, Lachesis (Los) wyznaczała jej długość, Atropos (Nieubłagana) 

przecinała ją. 

 
2
 Kosmos = ład, porządek. 
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dzieci, sześciu tytanów: Okeanos, Koes, Krios, Hyperion, Japetos, Kronos oraz 

sześć tytanid: Teja, Rea, Temis, Mnemosyne, Fojbe, Tetyda. Później przyszli na 

świat jednoocy cyklopi: Arges, Steropes, Brontes – bóstwa piorunów, błyskawic 

i grzmotów; po nich sturęczni olbrzymi zwani hakatonchejrami: Kottos, 

Briareus, Gyges. Kiedy Uranos zobaczył potwornych cyklopów i 

hekatonchejrów, nie pozwolił im opuszczać podziemia. Wtedy Kronos pozbawił 

ojca męskości. Krew Uranosa zapłodniła Gaję, która zrodziła Erynie, boginie 

zemsty, gigantów i nimfy. Po wykastrowaniu Uranosa Gaja wchodziła w 

związki ze swymi synami. Z Pontosem miała Nereusza, Tanniosa, Forkysa, Keto 

i Eurybię. Z Tartarosem urodziła Tyfona i Echidne, z Posejdonem Anteusza. Z 

czasem Gaję czczono jako matkę-boginię Demeter, później jako Kybele. 

 Drugie pokolenie bogów zapoczątkował Kronos, którego małżonką była 

Rea. Kronos uwięził własnych braci w Tartarze, a swoje dzieci zjadał zaraz po 

porodzie. Kiedy urodził się Zeus, Rea podstępem dała mu do połknięcia 

zawinięty w pieluszki kamień, a dziecko ukryła w jaskini na Krecie. Wychowała 

go tam nimfa Amaltea
3
.  

 Zeus przy pomocy Gai uwolnił cyklopów i hekatonchejrów i rozpoczął z 

Kronosem dziesięcioletnią wojnę, zwaną tytanomachią, którą wygrał. Walczący 

po stronie Kronosa Tytani zostali pokonani piorunami cyklopów i na zawsze 

strąceni do Tartaru, a Kronos musiał oddać połknięte dzieci. 

 Po pokonaniu stugłowego Tyfoeusza i gigantów zapanowało trzecie i 

ostatnie pokolenie bogów greckich, na czele których stali Zeus i Hera. Ich 

siedzibą został Olimp. Zeus panował nad ziemią i niebem. Panowanie nad 

morzami oddał Posejdonowi, a nad światem podziemnym Hadesowi. W 

literaturze pojawiają się najczęściej następujące imiona bóstw: Hera, Atena, 

Hestia, Demeter, Artemida, Afrodyta, Ares, Hermes, Zeus, Posejdon, Hefajstos, 

Apollon, Dionizos. 

_______ 

 3
 Według innej wersji Zeusa wykarmiła koza o imieniu Amaltea. 
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1.3. Hierarchia bogów na Olimpie 

 

Zeus był najważniejszym bogiem nieba i ziemi. Stał na straży porządku 

świata i sprawiedliwości. To on zsyłał burze i deszcze. Nie tylko opiekował się 

wszystkimi plemionami greckimi jako Zeus Hellenios, ale był także patronem 

każdego gospodarstwa rolnego jako Zeus Herkeios
4
. 

Zeus miał dzieci z ośmioma boginiami i piętnastoma kobietami 

śmiertelnymi. Poeci greccy tłumaczyli to dobrem ludzkości
5
. Wymieńmy te 

najważniejsze związki. Z Temidą (Odwieczną Sprawiedliwością) miał córki 

Mojry (już je wymienialiśmy) oraz Hory (Pory roku). Te drugie nosiły imiona: 

Eirene (Pokój), Eunomia (Praworządność), Dike (Sprawiedliwość). Dione 

urodziła Zeusowi Afrodytę, natomiast Eurynome wydała na świat  trzy córki, 

boginie wdzięku: Aglaję (Piękność), Eufrosyne (Radość) i Talię (Kwitnącą)
6
.  

Z Mnemozyne (Pamięcią) miał Zeus dziewięć Muz, które opiekowały się 

poszczególnymi naukami i sztukami. Grecy przedstawiali je z odpowiednimi 

atrybutami. Kaliope, opiekunka poezji epickiej, trzymała tabliczkę z rylcem albo 

zwój książki; Klio, opiekunka historii, dzierżyła rozwinięty zwój; Euterpe, 

opiekunka poezji lirycznej, miała aulos; Melpomene, opiekunka tragedii – 

teatralną maskę lub maczugę; Terpsychora, opiekunka tańca i pieśni, trzymała 

lire i plektron; Erato, opiekunka poezji miłosnej miała lirę; Urania, opiekunka 

astronimii – cyrkiel i glob ziemski; Polihymnia, opiekunka poezji chóralnej była  

_______ 

 4
 Zeus był też bogiem gościnności jako Zeus Xenios. 

 
5
 Jako przykład podawano narodzenie pięknej Heleny. Z jej powodu wybuchła wojna 

trojańska, co przyczyniło się do zmniejszenia stanu liczebnego mieszkańców Grecji i Azji. 

Jednak w poszczególnych wierzeniach lokalnych łączono Zeusa raczej z jedną kobietą. 

Dopiero wraz z rozwojem kontaktów różnych plemion, wierzenia lokalne uległy pomieszaniu 

i Zeus stał się mężem wielu bogiń i kobiet. 

 
6
 Przebywały one w orszaku Afrodyty, opiekowały się zabawami i ucztami, obdarzały 

ludzi urodą. 
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w głębokiej zadumie bez atrybutu; Talia, opiekunka komedii, trzymała maskę 

komiczną, laskę pasterską lub wieniec z bluszczu. 

 Małżeństwo Zeusa z Herą, mimo że stanowiło święty związek, było 

nieudane. Często ze sobą się kłócili. Zeus nagminnie ją zdradzał, co było 

powodem jej licznych zazdrości. Z tego związku m.in. narodził się Ares - bóg 

wojny i Eileityia – bogini porodów. Z kobietami ziemskimi spłodził Zeus 

herosów-eponimów, czyli protoplastów sławnych rodów. Herakles był 

założycielem rodu Heraklidów, Perseusz protoplastą rodu Perseidów, Dardanos 

protoplastą Trojańczyków, Minos protoplastą Kreteńczyków, Arkas protoplastą 

Arkadyjczyków, Pelasgos protoplastą Argiwczyków. Inne sławne dzieci Zeusa 

to: Achilles, Ajakos, Tantal – ojciec Agamemnona, Helena trojańska i Kastor. 

 

Najlepiej zilustrują to poniższe tabele: 

 

Boginie, z którymi Zeus miał 

dzieci 

Dzieci Zeusa 

Metis Atena 

Temida Hory, Mojry 

Dione Afrodyta 

Eurynome Charyty 

Leto (Latona) Apollo, Artemida 

Demetra Persefona (Kora) 

Hera Ares, Hebe, Eileityia, Hefajstos 

Mnemozyne Muzy 
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Kobiety, z którymi Zeus miał 

dzieci 

Dzieci Zeusa 

Alkmena Herakles 

Antiope Amfion, Zetos 

Kallisto Arkas 

Danae Perseusz 

Egina Ajakos, Achilles 

Elektra Harmonia 

Europa Minos, Radamantys, Sarpedon 

Io Epafos 

Leda Helena,  

Dioskurowie (Kastor, Polydeukes) 

Maja Hermes 

Niobe Pelasgos 

Pluto Tantal 

Semele Dionizos 

Taygete Lakedaimon 

Laodamia Sarpedon 

 

1.4. Działalność bogów  

 

W starożytnej literaturze greckiej znajdujemy opisy działalności bogów i 

bogiń. Spróbujmy pokrótce ich scharakteryzować. 

 

1.4.1. Zeus 

 

Zeus był czczony w całej Grecji. Szczyty górskie, gdzie miał przebywać, 

a więc Olimp, Parnas, Pelion czy Ida uważano za święte. W czasie 
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ogólnogreckich uroczystości w Olimpii i Nemei oddawano mu cześć przez cały 

czas trwania świąt. W Dodonie, w Epirze, znajdowała się wyrocznia, w której 

kapłan obwieszczał wolę boga z szumu świętego dębu, drzewa poświęconego 

Zeusowi. Atrybutami Zeusa były: berło, piorun, orzeł i tarcza z frędzlami. 

Ponieważ Zeus dzierżył najwyższą władzę, jego działalność była 

arbitralna. Np. ukarał Hefajstosa zrzuceniem z Olimpu za wtrącanie się do jego 

małżeństwa z Herą. Prometeusz został skazany na przywiązanie do skały w 

górach Kaukazu, gdzie sęp codziennie wyszarpywał mu kawałek ciągle 

odrastającej wątroby za to, że wykradł z Olimpu ogień dla dobra ludzi. Zeus 

załagodził spór pomiędzy Apollinem i Heraklesem o trójnóg delficki, spór 

Apollina z Idasem o wdzięki Marpessy, Ateny z Posejdonem o władzę nad 

Attyką, Persefony z Afrodytą o pięknego Adonisa. Zesłał potop na świat, 

ponieważ był oburzony postępkami ludzi. W arce uratowali się jedynie 

Deukalion i Pyrra. Salmoneusa zabił piorunem, ponieważ ten nieustannie go 

naśladował. Iksiona skazał na męczarnie w płonącym kole za to, że ten chełpił 

się flirtem z Herą. Natomiast Syzyfa skazał za zdradę tajemnic boskich. Za karę 

Syzyf miał wtaczać pod górę ciężki głaz, który gdy znalazł się na szczycie, 

staczał się z powrotem do stóp góry. 

 

1.4.2. Hera 

 

Hera, jako królowa nieba i ziemi, opiekowała się przede wszystkim 

rodzinami, a w szczególności kobietami zamężnymi. Prześladowała kochanki 

Zeusa i ich dzieci, a najbardziej Heraklesa, Io, Semele i Latonę. Nienawidziła 

wszystkich, którzy sprzeciwiali się jej woli. Przykładem jest Tejrezjasz, który 

przyznał Zeusowi rację w sporze o to, kto więcej szczęścia zaznaje w miłości, 

mężczyzna czy kobieta. Innym znów razem Hera wzięła udział w konkursie 

piękności, w którym startowały Afrodyta i Atena, a który oceniał Parys. 

Ponieważ przegrała, jej nienawiść ścigała Parysa i wszystkich Trojańczyków 
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przez cały czas wojny trojańskiej. Główne ośrodki kultu Hery znajdowały się w 

Sparcie, Mykenach, Argos i na Samos. 

 

1.4.3. Atena 

 

Gdy miała się narodzić Atena, Zeus został ostrzeżony, że ona pozbawi go 

tronu. Połknął więc przyszłą matkę Metis (Rozwagę). Kiedy nadszedł czas 

rozwiązania, a było to nad jeziorem Triton w Libii, Zeus poczuł ogromne bóle w 

głowie. Nakazał zatem Hefajstosowi rozciąć ją uderzeniem siekiery. I wtedy z 

głowy Zeusa wyskoczyła Atena ubrana w zbroję, z okrzykiem wojennym na 

ustach. 

Atena opiekowała się rzemiosłem, a w szczególności tkactwem, życiem 

społecznym i pracami kobiecymi. W swoim czasie ukarała dumną dziewczynę z 

Lidii o imieniu Arachne, która chełpiła się umiejętnościami tkackimi. Zamieniła 

ją w pająka. 

Kiedy toczyła spór z Posejdonem o panowanie nad Attyką, Zeus 

zaproponował, że zwycięży ten, kto ofiaruje krajowi piękniejszy dar. Posejdon 

uderzeniem trójzęba sprawił, że na Akropolu wytrysnęło źródełko słonej wody. 

Atena natomiast zasadziła drzewko oliwki. Komisja składająca się z dwunastu 

bogów orzekła, ze dar Ateny jest piękniejszy i bardziej pożyteczny. Tak więc 

została patronką całej Attyki, a w szczególności Aten. Swoje świątynie miała 

również w Sparcie, Megarze i Argos. Jej atrybutami były: włócznia, hełm i 

egida, czyli skóra koźla zarzucona na ramiona i spięta głową Meduzy, 

zamieniającej w kamień każdego, kto na nią spojrzy
7
. Atena była dziewicą. Jej 

ulubionym drzewem było drzewo oliwne, ulubionym ptakiem była sowa. 

_______ 

 7
 Inna wersja podaje, że była to tarcza sprządzona przez Hefajstosa, pokryta skórą 

Amaltei. Tarczą tą miała osłaniać żołnierzy w boju. 
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1.4.4. Hestia 

 

Hestia, siostra Zeusa, czczona była w każdym domu i każdej świątyni. 

Była boginią ogniska domowego. Jej ołtarzem był piec kuchenny ze stałym 

ogniem. Była dziewicą siedzącą cały czas nieruchomo na Olimpie. Posiadała 

swoje ogólnogreckie ognisko, obsługiwane przez kobiety niezamężne w 

ateńskim prytanejonie. 

 

1.4.5. Posejdon 

 

Posejdon, bóg mórz, rzek, wysp i półwyspów królował wszystkim istotom 

wód morskich i lądowych. Jego władza rozciągała się również nad okrętami i 

żeglarzami. Wiele romansował, ale z tych wszystkich związków rodzili się źli 

olbrzymi. Toosa urodziła mu jednookiego cyklopa Poliferma. Z Meduzą miał 

giganta Chrysaora i skrzydlatego konia Pegaza, który był rumakiem Muz. Od 

uderzenia jego kopyta wytrysnęło słynne źródło Hippokrene, którego wody 

dawały natchnienie poetom. Ifimedeia urodziła Posejdonowi rozbójnika 

Skirona. Legalną żoną Posejdona była Amfitryta, królowa mórz. Jego atrybutem 

był trójząb. Wzniecał nim burze morskie i powodował trzęsienia ziemi. Centrum 

jego kultu było na wyspie Istmos. 

 

1.4.6. Demeter 

 

Boginią płodów rolnych była Demeter, czczona w całej Grecji. 

Szczególnej jednak czci doznawała w Eleusis, w Attyce, gdzie odbywały się 

uroczyste misteria ku jej czci. 

Demeter miała z Zeusem jedyna córkę Persefonę-Korę, którą porwał 

Hades do swego podziemnego królestwa, ponieważ został urzeczony jej urodą. 

Matka szukała jej po całym świecie.  W czasie tych poszukiwań trafiła do 
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Eleusis, gdzie pod przebraniem starej kobiety znalazła zajęcie piastunki u 

Metaniry, matki Triptolemosa. W zamian za gościnność nauczyła go uprawy 

ziemi i prosiła, by rozpowszechniał zasiewy zbóż. Kiedy udała się na Olimp, 

ziemia przestała wydawać plony, a więc porządek świata został zakłócony. Gdy 

Demeter dowiedziała się, kto porwał Persefonę, prosiła Zeusa, aby nakazał 

Hadesowi oddanie córki. Niestety, Persefona zjadła nasienie granatu, co 

oznaczało - jak wierzono powszechnie - że musi pozostać pod ziemią. Zeus 

wydał kompromisowy wyrok. Przez trzy czwarte roku dziewczyna ma 

przebywać z matką na ziemi wśród kwitnącej przyrody, natomiast trzy miesiące 

w podziemiu u Hadesa. Przez te trzy miesiące Demeter miała przebywać na 

Olimpie, ziemia zaś przestanie rodzić. Będzie to okres zimy. Grecy wierzyli też, 

że wynalazła młyn i nauczyła ludzi uprawiać jarzyny. Jej godłem były kłosy 

zboża, narcyz i mak. 

 

1.4.7. Apollo 

 

Apollo był bogiem piękna i słońca. Promieniami słonecznymi leczył 

choroby, ale też czasem zabijał ludzi. W Delfach uśmiercił Pytona
8
, opanował 

świątynię i starą wyrocznię Temidy, tworząc w taki oto sposób centrum swego 

kultu. Jego kapłanką została Pytia. Apollo miał być młodym, pięknym 

mężczyzną, bogiem poezji i muzyki, opiekunem sztuki i nauki oraz 

przewodnikiem muz. Przebywając na Parnasie zsyłał natchnienie. 

Romansował z nimfami i muzami, spłodził wiele dzieci. Talia urodziła mu 

Korybantów, z Uranią miał Linosa i Orfeusza. Z Koronis spłodził Asklepiosa, 

boga sztuki medycznej. Apollo kochał również chłopców, Hiacynta i 

Kyparissosa. Obaj ulegli metamorfozie, pierwszy w kwiat hiacyntu, drugi w 

drzewo cytrysowe. Jego atrybutami były laur, kołczan i łuk. 

_______ 

 8
 Na pamiątkę pokonania Pytona ustanowiono w Delfach igrzyska pytyjskie. 
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1.4.8. Artemida 

 

Artemida była siostrą Appolina, boginią łowów. Uważano ją za 

niedostępną dla ludzi i mściwą. Miała zsyłać nagłą śmierć na kobiety w połogu. 

Wierzono, że to ona uśmierciła sześć córek Niobe szydzącej z Latony, która 

miała jedynie dwoje dzieci. Walczyła z gigantami, ale opiekowała się 

amazonkami. Jej atrybutem był półksiężyc. 

 

1.4.9. Afrodyta 

 

Afrodyta była boginią piękności i miłości. Czczona szczególnie na 

Cyprze. Platon rozróżniał dwie Afrodyty. Według filozofa istniała Afrodyta 

Urania, czyli niebiańska, personifikacja czystej miłości, oraz Afrodyta 

Pandemios, personifikacja miłości cielesnej. Swego małżonka Hefajstosa 

zdradzała z Aresem. Hefajstos zastawił pułapkę na kochanków w postaci 

niewidocznych sieci wokół łoża. Kiedy sieci zamknęły ich w czułej pozie, 

Hefajstos wezwał bogów, aby naocznie przekonali się o zdradzie. Ci jednak 

zamiast wyrazić oburzenie, zachwycali się piękną parą. Afrodyta urodziła 

Aresowi Erosa, Anterosa, Deimosa, Fobosa i Harmonię. Ze związku Afrodyty z 

Anchizesem urodził się Eneasz, protoplasta Rzymian. W konkursie piękności 

bogini pokonała Herę i Atenę. Ponieważ był to werdykt wydany przez Parysa, 

ofiarowała mu miłość Heleny, co stało się przyczyną wojny trojańskiej. 

Atrybutem Afrodyty były gołębie, róża i mirt. 

 

1.4.10.   Ares 

 

Ares był bogiem wojny i kochankiem Afrodyty. W jego orszaku podążali: 

bogini wojny Enyo (Mordercza, Wojownicza), Dejmos (Strach), Eris (Spór) i 

Fobos (Przerażenie). Bogu temu poświęcone były pies i wilk. 
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1.4.11 . Hefajstos 

 

Hefajstos był bogiem ognia i sztuki kowalskiej. Brzydki i ułomny. Okulał, 

ponieważ dwukrotnie został zrzucony z Olimpu, raz przez matkę, drugi raz 

przez ojca. Hera zrzuciła go, ponieważ był bardzo brzydki, Zeus natomiast 

dlatego, że Hefajstos wstawił się za Herą. Jedna wersja mitologii mówi, że jego 

żoną była Afrodyta, druga że Aglaja. 

 

1.4.12. Hermes 

 

Hermes był bogiem zręczności i sprytu. Zaraz po urodzeniu wyskoczył z 

kołyski i ukradł Apollinowi część stada, a ślady zatarł przywiązując gałęzie do 

ogonów zwierząt. Był również posłańcem Zeusa a także opiekunem dróg, 

podróżnych, heroldów, handlarzy, rzemieślników i złodziei. Czczono go w 

wielu miejscach. Na drogach umieszczano tzw. hermy, czyli słupy z jego 

popiersiem. Jego atrybutem były m.in. ozdobne skrzydełka u nóg i kapelusza. 

 

1.4.13. Bachus – Dionizos 

 

Syn Zeusa i Semele, córki króla Teb, był bogiem winnej latorośli i 

mistycznego szału. Ogarnięty szaleństwem przejechał na rydwanie przez Grecję, 

Trację i Azję, gdzie nauczył ludzi picia wina i radosnego życia. Jeszcze 

wcześniej, gdy Dionizos był dzieckiem, porwany został przez piratów. Gdy ci 

nie spełnili jego żądania natychmiastowego odwiezienia na Naksos, objawił im 

się w pełnym majestacie z orszakiem tygrysów i panter. Korsarze oszaleli ze 

strachu, wskoczyli do morza i zamienili się w delfiny. 

W orszaku Dionizosa podążali hałaśliwi, pijani satyrzy i syleni, bóstwa 

niższego rzędu, występujący w postaci ludzkiej, z koźlimi uszami, nogami i 

ogonami. Jego kult cechowały wesołe, orgiastyczne pochody. 
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1.4.14. Hades 

 

Imię Hades oznacza dosłownie Niewidoczny. Był bogiem świata 

podziemnego, także zwanego Hadesem, oraz jego najbardziej odległej części 

zwanej Tartarem, w której mieli pokutować za swe winy najwięksi za życia 

zbrodniarze. Imię tego boga Grecy wymawiali ze zgrozą. Woleli nazywać go 

Plutonem, czyli bogaczem, ponieważ z głębi ziemi wyrastały plony, które 

stanowiły bogactwo. 

Hades miał władzę nad wszystkimi demonami i Eryniami, 

personifikacjami wyrzutów sumienia. Grecy wyobrażali je sobie jako kobiety z 

wężami we włosach i krwawymi oczami, z pochodniami i biczami w rękach. W 

Hadesie przebywali również Hypnos, bóg snu i Tanatos, bóg śmierci. Ten 

pierwszy miał władzę nad bogami i ludźmi, dając im ożywczy sen. Drugi miał 

władzę jedynie nad ludźmi. Wychodził z podziemia z odwróconą, zgaszoną 

pochodnią i odbierał człowiekowi życie. Duszę zmarłego odprowadzał do 

Hadesu Hermes Psychopompos. Tam przejmował ją brudny i brzydki Charon, 

który za cenę jednego obola, w tym celu wkładanego zmarłemu do ust, 

przewoził duszę na drugi brzeg Acherontu
9
. Dusza sama musiała wiosłować i 

traktowana była przez Charona brutalnie. U wejścia witał ją Cerber, ogromny 

pies o trzech głowach, który miał węże zamiast ogona i sierści. Później dusza 

piła wodę z rzeki zapomnienia Lete, płynącej, w przeciwieństwie do Acherontu, 

Styksu i Kokytosu, w głębi Hadesu, aby zapomnieć o swym ziemskim życiu. Na 

końcu był sąd. Dusze złych ludzi skazywane były na ciężkie kary w Tartarze, 

natomiast dusze ludzi dobrych w nagrodę kierowane były do krainy 

szczęśliwości na Polach Elizejskich, Elysium. 

_______ 

 
9
 W podziemnym świecie Hadesa płynęły trzy rzeki: Styks, rzeka strachu, na którą 

przysięgano; Acheront, rzeka smutku; Kokytos, rzeka żalu. Zob. O. Jurewicz, L. Winniczuk, 

Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, s. 182. 
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1.4.15. Eros 

 

Eros był bogiem miłości, przyjaźni i wierności. Według pierwotnego 

mitu, narodził się wprost z Chaosu i stanowił główną siłę życiodajną kosmosu, 

zapewniając trwałość gatunków istot żywych. Później przyjęła się inna wersja, 

według której przedstawiano Erosa jako pięknego chłopca ze skrzydłami, 

sprawcę miłości. Gdy kogoś dotknął pochodnią lub ranił strzałą, ten zakochiwał 

się. Sam zakochał się w Psyche. 

 

1.4.16. Nike 

 

Nike była boginią zwycięstwa, które zsyłała na wojnie, igrzyskach i w 

przeciwnościach życiowych. Wyobrażano ją sobie jako skrzydlatą kobietę z 

gałązką palmową w dłoni i wieńcem na głowie. 

 

1.4.17. Iryda 

 

Iryda to bogini tęczy, łącząca niebo z ziemią i bogów z ludźmi. Zsyłała 

deszcze, użyźniała pola. Była posłanniczką Zeusa i Hery. 

 

1.4.18. Helios 

 

Helios był synem tytana Hyperiona i Tei, bratem Jutrzenki (Eos) i 

Księżyca (Selene). Jako bóg tarczy słonecznej, codziennie pędził na rydwanie z 

kraju Indii po wąskiej drodze środkiem nieba, by wieczorem zanurzyć się w 

Oceanie, gdzie wypoczywał do świtu. 
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1.4.19. Selene 

 

Selene była siostrą Heliosa i boginią tarczy księżyca. Przejeżdżała po 

niebie na srebrnym rydwanie. Z Endymionem, ukochanym pasterzem, miała 

pięćdziesiąt córek. 

 

1.4.20. Hebe 

 

Hebe, żona Heraklesa, była boginią młodości. Usługiwała bogom podczas 

uczt. 

 

1.4.21. Asklepios 

 

Asklepios był synem Apollina i nimfy Koronis. Jako bóg sztuki 

medycznej uzdrawiał ludzi. Kiedy zaczął wskrzeszać ludzi, co nie spodobało się 

bogom, Zeus poraził go piorunem. Po śmierci został przeniesiony do gwiazd 

jako Wąż (Ofiuchos). Ze związku z Epione (Kojącą bóle) miał dwóch synów 

lekarzy: Machaona i Podalejriosa, oraz córki: Akeso (Uzdrawiającą), Iaso 

(Lecząca), Panaceę (Leczącą wszystko) i Hygieję (Zdrowie). Symbolami 

Asklepiosa były: laska owinięta wężami, szyszka sosnowa i wieniec laurowy. 

 

1.4.22. Eol 

 

Eol panował na wyspie Eoli koło Sycylii. Był bogiem wiatrów, który w 

ogromnej grocie więził innych ośmiu bogów wiatru, których wypuszczał jedynie 

na rozkaz Zeusa. Byli to: Apeliotes, bóg wiatru wschodniego; Boreasz, bóg 

gwałtownego wiatru północnego; Euros, bóg łagodnego wiatru południowo-

zachodniego; Notos, bóg ciepłego i wilgotnego wiatru południowego; Skiron, 

bóg wiatru północno-zachodniego; Zefir, bóg łagodnego wiatru zachodniego, 
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opiekował się żeglarzami i zwiastował nadejście wiosny, powiewał też w krainie 

szczęśliwości. 

 

1.4.23. Okeanos 

 

Okeanos, syn Uranosa i Gai, najstarszy z tytanów, personifikował 

wszystkie morza, które wyobrażano sobie jako jedną wielką rzekę płynącą 

wokół płaskiego lądu. 

 

1.4.24. Pan 

 

Pan był synem Hermesa i nimfy Driope, i bogiem pasterzy. Przedstawiano 

go w postaci pół mężczyzny, pół kozła, o przerażającym wyglądzie, ale pięknie 

grającym na syryndzie, instrumencie przez siebie wynalezionym. Uganiał się za 

nimfami, kozami i młodymi chłopcami. Podczas południowego skwaru 

wypoczywał i nie należało mu w tym czasie przeszkadzać. Trzeba było 

zachowywać się cicho, gdyż nagłe obudzenie i pojawienie się Pana wywoływało 

paniczny strach wśród trzód, które rozbiegały się i skakały w przepaść. 

 

1.4.25. Syreny 

 

Syreny, córki Acheloosa i Melpomeny, były bóstwami morskimi, 

występującymi pod postacią pół kobiety i pół ptaka lub pół kobiety i pół ryby. 

Uroczym śpiewem zwabiały żeglarzy w pobliże swej skały na Morzu 

Śródziemnym. Gdy rzuceni falą ulegali rozbiciu, syreny ich pożerały. Ich sideł 

uniknął Odyseusz, który wraz z towarzyszami swej podróży przywiązał się do 

masztów. Syreny, którym po raz pierwszy nie udało się pokonać ludzi, rzuciły 

się do morza, a bogowie zamienili je w skały. 
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1.5. Periodyzacja kultury ludzkiej 

 

W mitach greckich możemy zauważyć interesującą periodyzację kultury 

ludzkiej. Mówi się o pięciu wiekach ludzkości.  

Pierwszy, złoty wiek, to czas za rządów boga Kronosa. Ludzie byli 

doskonali, byli zdrowi, szczęśliwi, panowała powszechna zgoda. Nie pracowali, 

odżywiali się owocami ziemi. 

Drugi wiek nazwano srebrnym. Przyniósł wady moralne i choroby. 

Ludzie stali się dumni wobec bliźnich, pyszni w stosunku do bogów. 

W wieku trzecim, brązowym, następuje dalsza degradacja. Nastały wojny, 

które unieszczęśliwiały całe narody. 

Wiek czwarty żelazny, był jeszcze gorszy. Światło dzienne ujrzały 

wszystkie wady człowieka. W konsekwencji Zeus zesłał potop, w którym 

uratowało się tylko jedno, uczciwe małżeństwo. Byli to Deukalion, syn 

Prometeusza, i Pyrra, córka Epimeteusza. Dziewięć dni i dziewięć nocy spędzili 

w arce, która po opadnięciu wód zatrzymała się w Tesalii. Zeus rozkazał, aby 

małżonkowie rzucali za siebie przez ramię kamienie, czyli kości swej matki, to 

znaczy Ziemi. Z kamieni rzucanych przez Deukaliona powstawali mężczyźni,  z 

tych, które rzucała Pyrra, powstawały kobiety. W ten sposób został odnowiony 

ród ludzki i wszedł w kolejny wiek ludzkości. 

Wiek piąty nazwany został kamiennym. To wiek pełen chorób, 

nieszczęścia i trudu. 

 

1.6. Formy kultu 

 

Pierwotnie Grecy czcili bogów pod gołym niebem i w pomieszczeniach, 

wszędzie tam, gdzie bogowie mogli przejawiać swą moc. Kiedy pojawiły się 

antropomorficzne wyobrażenia bogów, budowano świątynie, w których bóstwa 

miały mieszkać, a modły zanoszono przed sanktuariami. Świątynie wznoszono 
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w tzw. świętych kręgach, często otoczonych lasem. Ofiary krwawe składano 

także przed świątyniami, natomiast ofiary bezkrwawe wnoszono do 

sanktuarium.  

 

1.6.1.  Kapłani 

 

W Grecji nie było oddzielnego stanu kapłańskiego. Z czasem jednak na 

zgromadzeniu ludowym wyznaczano na jeden rok kapłanów, przeznaczonych 

do składania ofiar danemu bóstwu. Od kapłanów nie wymagano żadnego 

przygotowania, zresztą ofiary w dalszym ciągu mógł składać każdy obywatel 

osobiście. Kapłan nie reprezentował żadnej doktryny, nie propagował jej, nie 

odgrywał żadnej roli moralnej. Propagowanie obyczajów należało do filozofów. 

Kapłan jednak administrował świątynią i czuwał nad jej majątkiem. Do pomocy 

miał stróżów i niewolników. W świątyniach bogiń służbę sprawowały kapłanki.  

Nieco inaczej wyglądała działalność kapłańska w świątyniach Demeter w 

Eleusis i Apollina w Delfach. Tam urzędy kapłanki i kapłana były dziedziczne 

w pewnych rodach, chodziło bowiem o ścisłe przestrzeganie tajemnic 

misteriów. 

 

1.6.2. Modlitwa 

 

Zanim wierny wziął udział w obrzędach religijnych i modlitwach, musiał 

poddać się oczyszczeniu. Polegało to na umyciu się lub pokropieniu nieskalaną 

woda bieżącą i włożeniu wieńca na głowę. W modlitwach wzywano imię boga, 

któremu powierzano swoją prośbę. Przy tym powoływano się na swe dawniejsze 

zasługi względem boga. Modlitwę kończyła jakaś obietnica w zamian za 

wysłuchanie prośby. Osoba modląca stała z odsłoniętą głową i rękoma 

wyciągniętymi do góry (w wypadku bogów niebiańskich) lub opuszczonymi do 

ziemi (w wypadku bogów podziemnych). 
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1.6.3. Ofiary 

 

Ofiary polegały na dzieleniu się z bogiem częścią swego dobytku, aby 

zjednać ich przychylność i błogosławieństwo. 

Były cztery rodzaje ofiar bezkrwawych: 

- libacja z wina, mleka, wody z mlekiem i oliwy dla bogów 

niebiańskich lub z mleka i wody dla bogów podziemnych; 

- ofiara z ciasta wypiekanego w kształtach odpowiednich dla 

danego boga. Np. Apollo otrzymywał ciasto w kształcie liry, 

natomiast Artemida w kształcie księżyca; 

- ofiara z owoców; 

- ofiara wotywna z przedmiotów codziennego użytku albo 

zrobionych specjalnie w tym celu. 

Ofiary krwawe składano ze zwierząt. Każde bóstwo otrzymywało w ofierze 

ulubione zwierzę, np. Zeus barana, Demeter świnię, Posejdon wołu lub konia, 

Apollo osła. Zwierzę ofiarne przystrajano girlandami, wołom złocono nawet 

rogi. Ofiarnik mył ręce, pokrapiał innych uczestników uroczystości poświęconą 

wodą i wzywał do zachowania całkowitej ciszy. Ziarnami jęczmienia posypywał 

łeb zwierzęcia, ucinał mu trochę włosów, które rzucał do ognia na cześć boga. 

Potem siekierą, maczugą albo nożem zabijał zwierzę. Krwią skrapiał ołtarz, 

zdejmował skórę i ćwiartował zwierzę. Uda otoczone tłuszczem spalano na 

ofiarę. Pozostałą partię upieczoną na rożnach zjadali uczestnicy uroczystości. 

Potem pito wino, po uprzednim wylaniu paru kropel na ofiarę bogu. Bogom 

podziemnym składano tylko czarne zwierzęta, które spalano w całości. W 

czasach najdawniejszych składano również ofiary z ludzi.  

Krwawej ofierze towarzyszyły śpiewy i tańce. Grecy wierzyli bowiem, że 

w ten sposób sprawiają przyjemność nie tylko sobie, ale również bogom, z 

którymi łączyli się podczas wspólnej uczty. 
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 2. Wróżby, muzyka i taniec 

 

 

 2.1. Wróżby 

 

 W poprzednim paragrafie wspomnieliśmy o wierze Greków w panowanie 

nad całym wszechświatem Mojry, na którą wpływu nie mieli ani bogowie ani 

ludzie. Nawet Zeus był jej podporządkowany i stał na straży ustalonego 

porządku rzeczy. Wierzono jednak, że bogowie, którzy byli życzliwi dla ludzi, 

objawiali im swą wolę, przestrzegali przed nieszczęściem, przepowiadali wynik 

zamierzeń człowieka. Tak zrodziła się sztuka wróżbiarska, którą jeszcze 

potęgowały niezrozumiałe zjawiska przyrody. Grecy wyróżniali wróżby 

sztuczne, które wymagały opanowania sztuki wróżenia (było to wróżenie ze 

znaków zewnętrznych zsyłanych przez bogów), oraz wróżby naturalne, które 

były wynikiem natchnienia boskiego. 

 

 2.1.1. Wróżby sztuczne 

 

 Wróżby sztuczne czynione były na podstawie faktów i zjawisk 

zachodzących wokół ludzi. Wróżbici byli kształceni w swoim zawodzie od 

najmłodszych lat, często przekazywanym z pokolenia na pokolenie
1
. „Grek 

ciągle spotykał jakieś wieszcze znaki. W obejściu gospodarskim były to 

oikoskopika, np. parskanie koni czy skrzypniecie wozu; na drodze do miasta, do 

sąsiada i na polu enodia, jak: ukazanie się myszy, gwałtowniejszy powiew 

wiatru i inne. Oto na przykład żołnierze w marszu na wroga mijają osła 

obładowanego selerami i biorą to za nieszczęśliwą wróżbę, zapowiedź rychłej  

_______ 

 1
 Najbardziej znanymi wróżbiarzami byli: Timoleon, Tejrezjasz, Kalchas, Melampos i 

Amfiaraos. 
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śmierci w boju, gdyż wieńcami z selerów zdobiono groby. Ale ptaki frunące 

przed wojownikiem wieściły mu zwycięstwo, gdyż leciały na żer trupów wroga. 

Ukazanie się łasicy było jednoznaczne, zawsze wieściło nieszczęście. Tego 

rodzaju znaki były proste, i wytłumaczenie ich nie nastręczało żadnych 

trudności. Skomplikowane, symboliczne znaki potrafili wyjaśnić jedynie 

wróżbici”
2
. 

 W wierzeniach Greków możemy dopatrzeć się kilkunastu rodzajów wróżb 

sztucznych. Oto najistotniejsze przykłady: 

- Alektryomanteia, czyli wróżenie z zachowania się kur przy jedzeniu. 

- Arytmomanteia, czyli wróżenie z cyfr i liczb oraz z ich kombinacji. 

Szczęśliwymi cyframi były trójka, dziewiątka i pitagorejska siódemka. 

- Cheiromanteia, czyli wróżenie z linii dłoni i odczytywanie przyszłości na 

podstawie ich długości i krzyżowania się. 

- Hieroskopia, czyli wróżenie z wnętrzności zwierząt. Najbardziej 

popularnym narządem była wątroba. 

- Hydromanteia, czyli wróżenie z wody. Wróżby mogły się odbywać nad 

źródłami, do których wrzucano kawałki drewna lub włosy, aby 

obserwować ich zachowanie. Podobne wróżby czyniono nad miską, gdzie 

czasem do wody dolewano mleka lub oliwy. Po wrzuceniu tam różnych 

przedmiotów obserwowano, w jaki sposób utrzymują się na wodzie. 

- Ichtiomateia, czyli wróżenie ze sposobu pływania ryb. Ale w grę 

wchodziły również gady i płazy. 

- Kledonomateia, czyli wróżenie z odruchowych czynności człowieka, np. 

z przypadkowo wypowiedzianych wyrazów czy zdań, kichnięcia, drgania 

powiek i dźwięczenia w uszach. Wierzono, że zsyłał je Hermes 

Kledonios. 

_______ 

 
2
 O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i 

państwowym, s.227. 
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- Kleromanteia, czyli wróżenie z kamyczków lub kostek do gry, obracania 

się kuli w naczyniu, lub ruchów wahadełka, przy czym mógł być to 

pierścień zawieszony na nitce. 

- Meteoromanteia, czyli wróżenie ze zjawisk meteorologicznych, głównie 

grzmotów, piorunów, tęczy, zaćmienia słońca czy księżyca. Na przykład 

ukazanie się tęczy stanowiło pomyślną wróżbę dla człowieka 

nieszczęśliwego. Dla szczęśliwego zaś niepomyślną. 

- Ornitomanteia, czyli wróżenie z lotu ptaków, które były uważane za 

pośredników pomiędzy bogami i ludźmi. Należało obserwować kierunek, 

wysokość i szybkość lotu, a także krzyk ptaków i jego intensywność. 

Ptaki przylatujące ze wschodu wieściły przychylność bogów w 

przeciwieństwie do nadlatujących z zachodu. 

- Piromanteia, czyli wróżenie z ognia. Obserwowano palenie się drewna, 

ofiary lub kadzidła i wyciągano odpowiednie wnioski. 

 

2.1.2. Wróżby naturalne 

 

Wróżby naturalne mogły być uprawiane jedynie przez natchnionych 

kapłanów, wieszczków, sybille
3
 i wyrocznie. Wszyscy oni musieli być 

natchnieni przez bogów. M.in. wróżyli ze snów i wywoływali duchy zmarłych. 

- Onejromanteia, czyli wróżenie ze snów. Było bardzo popularne w Grecji. 

Rozróżniano sny naturalne i wieszcze. Tylko te ostatnie pochodziły od 

bogów. Odróżnić mógł je jedynie wróżbita. Ale i on miał kłopoty z 

interpretacją. Niekiedy jeden sen można było tłumaczyć na 250 

sposobów. 

- Nekromanteia, czyli wywoływanie duchów ludzi zmarłych. Za pomocą 

_______ 

3
 Sybille były starymi kobietami, wieszczącymi z polecenia bogów. Najsławniejsza z 

nich to Libyssa, córka Zeusa i Lamii, która działała w okolicy Delf. 
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zaklęć czynionych na grobie wywoływano głównie duchy osób niedawno 

zmarłych. Wróżbita rozmawiał z nimi o przyszłości a następnie 

przekazywał zainteresowanemu. 

 

Specjalną rolę w Grecji spełniały wyrocznie. Oto trzy najważniejsze: 

- Wyrocznia Apollina w Delfach. Znana była już w czasach klasycznych. 

Kapłanami w Delfach byli przedstawiciele znakomitych rodów, którzy 

interpretowali słowa wróżki Pytii, starej kobiety
4
, która wieściła po 

wypiciu wody ze źródła Kassiotis i żuciu liści laurowych. Pytia zasiadała 

na trójnogu w sanktuarium, nad szczeliną wydzielającą odurzające 

wyziewy, i w stanie odurzenia wypowiadała pojedyncze słowa. „Niejasne 

i dwuznaczne wyrocznie delfickie sprawdzały się bardzo często, gdyż 

kapłani byli doskonałymi politykami, utrzymywali własną służbę 

informacyjną w różnych miejscowościach, posiadali duże rozeznanie w 

życiu społecznym. Oni to kierowali ruchem kolonizacyjnym greckim, 

wpływali na posunięcia polityczne amfiktionii delfickiej”
5
. 

- Wyrocznia Zeusa w Dodonie. Była to najstarsza z greckich wyroczni. 

Wróżono tam z szumu liści świętego dębu, a także z odgłosów wody 

źródła w pobliżu dębu. Ponadto wróżono z dźwięku misy z brązu 

ustawionej na słupie, w którą uderzał (pod wpływem wiatru) posążek 

chłopca, ustawiony na drugim słupie. 

- Wyrocznia Asklepiosa w Epidauros. Zajmowano się tam głównie 

chorobami. Chory musiał odbyć rytualne oczyszczenie, po czym w czasie 

snu bóg zsyłał nań sen, który tłumaczyli kapłani. Na tej podstawie 

ustalano lekarstwa. Podobne wyrocznie znajdowały się w Pergamonie, 

Smyrnie i na wyspie Kos, gdzie przebywał Hipokrates. 

_______ 

 4
 W ciągu wieków, w rolę Pytii wcielało się wiele kobiet. 

 
5
 O. Jurewicz, L. Winniczuk, dz. cyt., s. 231. 
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2.2. Muzyka i taniec 

 

Muzyka i taniec były nieodłącznymi atrybutami uroczystości religijnych. 

Wykorzystywano takie instrumenty jak lira, kitara (kithara), forminga i in. Np. 

gra na kitarze towarzyszyła ofiarom i procesjom religijnym. Śpiewano przy 

akompaniamencie instrumentów, bądź była to muzyka instrumentalna. Z kultem 

poszczególnych bóstw były związane odpowiednie pieśni. Np. były to peany na 

cześć Apollina lub dytyramby ku czci Dionizosa. 

Do charakteru bóstw i obrzędów był dostosowany taniec. Były tańce 

solowe, ale częściej wykonywano tańce zespołowe, bądź wykonywane przez 

samych mężczyzn lub same kobiety, albo przez zespoły mieszane. 
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3. Igrzyska i święta 

 

 

 3.1.  Igrzyska 

 

Religia w życiu Greków odgrywała dużą rolę, nie dziwi więc fakt, że 

igrzyska w Grecji organizowano również ku czci bogów. Mieszkańcy Hellady 

lubili współzawodniczyć nie tylko w sporcie. Ceniono przede wszystkim 

osiągnięcia intelektualne i artystyczne, którymi także można było wykazać się 

podczas igrzysk. 

Odbywały się igrzyska lokalne i panhelleńskie. Ale nie każdy mógł sobie 

pozwolić na udział w nich. Automatycznie wykluczeni byli cudzoziemcy, 

niewolnicy i ludność podbita. Wolni obywatele musieli posiadać odpowiednie 

dochody i dużo wolnego czasu. Tak więc igrzyska miały charakter wybitnie 

arystokratyczny. 

 

3.1.1. Igrzyska olimpijskie 

 

Najsłynniejszymi igrzyskami greckimi były te, które co cztery lata 

rozgrywano w Olimpii, w Elidzie. Prawdopodobnie po raz pierwszy odbyły się 

w roku 776 p.n.e. Początkowo organizowane były na przemian, w zależności od 

stosunków politycznych, przez dwa miasta, Pizę i Elidę. Od wieku IV p.n.e. 

organizowała je wyłącznie Elida. Ostatnie igrzyska olimpijskie zorganizowano 

w IV wieku n.e. W roku 393 n.e. cesarz Teodozjusz zniósł igrzyska, które w 

jego opinii były przeżytkiem pogańskim. 

Nie wiemy dokładnie, kiedy wprowadzono ekecheiria, czyli olimpijski 

pokój boży. Na dwa miesiące zawieszano wojny i spory, aby można było 

dotrzeć na miejsce igrzysk, wziąć w nich udział i powrócić do domu. 
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Olimpia była miejscem kultu Zeusa. Uroczystości religijne odbywały się 

w tzw. świętym okręgu o pow. ok. 3,5 ha, w którym zbudowano świątynię, 

tereny sportowe, łaźnie, hotele i inne budynki, m.in. warsztat Fidiasza. 

Przed rozpoczęciem zawodów sportowcy w towarzystwie trenerów, 

sędziów i krewnych składali przysięgę przed posągiem Zeusa, że będą 

przestrzegać regulaminu rozgrywek, a sędziowie, że będą sprawiedliwie oceniać 

zawody. Pierwszego dnia składano też ofiary Zeusowi. 

W programie olimpiad były biegi na dystansie jednego stadionu (192,27 

m), dwóch stadionów i 24 stadionów, skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem, 

zapasy, boks, wyścigi zaprzęgów konnych. Rzeźbiarze i malarze wystawiali 

swoje prace. Odbywały się spotkania polityczne. 

Po zakończeniu igrzysk ogłaszano wyniki. Nagrodą za zwycięstwo był 

wieniec z gałązek drzewa oliwnego i sława w całej Helladzie. 

 

3.1.2. Igrzyska lokalne 

 

W różnych miejscach Grecji urządzano igrzyska lokalne. Niektóre z nich 

przekształciły się w zawody ogólnogreckie. Tak było z igrzyskami w Delfach. 

Od roku 582 p.n.e., a więc już po zakończeniu tzw. wojny świętej, nabrały 

charakteru panhelleńskiego. Urządzane były ku czci Apollina, co cztery lata, w 

trzecim roku igrzysk olimpijskich. Obejmowały agony muzyczne dla uczczenia 

boga sztuk pięknych Apollina, zawody gimnastyczne i wyścigi rydwanów. 

Nagrodą był wieniec laurowy. 

Na Istmie Korynckim urządzano igrzyska ku czci Posejdona. Odbywały 

się co dwa lata, w pierwszym i trzecim roku olimpiady. Program obejmował 

zawody gimnastyczne, hippiczne i muzyczne. Nagrodę stanowił wieniec z 

gałązek sosny lub bluszczu. 

W Nemei, w każdym drugim i czwartym roku olimpiady, odbywały się 

igrzyska ku czci Zeusa. Tam również rywalizowano w zawodach 
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gimnastycznych, hippicznych i muzycznych. Nagrodą był wieniec z bluszczu 

lub gałązek sosny. 

 

3.2. Święta 

 

Wszystkie greckie poleis miały swoje święta i uroczystości. Najwięcej 

informacji zachowało się jednak z Aten. 

 

3.2.1. Panatenaje 

 

Panatenaje były świętem ludowym, obchodzonym ku czci Ateny, bogini-

patronki miasta w miesiącu Hekatombaion. Pizystrat wprowadził co cztery lata, 

w trzecim roku olimpiady, tzw. Wielkie Panatenaje, które miały być świętem 

ogólnopaństwowym. Odbywały się wówczas konkursy muzyczne i 

recytatorskie, nocne biegi z pochodniami i taniec w zbroi. 

Najważniejszą częścią uroczystości była procesja przez całe miasto do 

Erechtejonu, gdzie składano Atenie ofiarę, hekatombę. W procesji brała udział 

cała ludność. Najstarsi nieśli gałązki oliwne, mężczyźni prowadzili zwierzęta 

ofiarne, młodzież jechała na koniach, dziewczęta niosły na głowach kosze z 

przyborami kultowymi, małe dziewczynki niosły szatę dla bogini. Po 

zwycięskiej bitwie pod Salaminą w roku 480 p.n.e. przedłużono święto o jeden 

dzień dla uczczenia zwycięstwa Temistoklesa. W tym dniu urządzano w 

Pireusie wyścigi trier ateńskich dla upamiętnienia zwycięstwa na morzu.                               

 

3.2.2. Wielkie Misteria Eleuzyńskie 

 

Odbywające się, w tym samym miesiącu co Panatenaje, Wielkie Misteria 

Eleuzyńskie były związane z kultem bogini ziemi i płodności Demeter, i 

Persefony-Kory, bogini podziemia, która wiosną powracała na ziemię, by 
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wszystko pobudzić do nowego życia. Ponieważ cały proces łączył się z 

tajemnicą świata zmarłych, w ceremonii mogli brać udział jedynie mystai, czyli 

wtajemniczeni. Mogli nimi być mężczyźni i kobiety, obywatele, cudzoziemcy i 

niewolnicy. Nie mogli brać udziału ludzie, którzy dopuścili się zbrodni. 

Uczestnicy byli zobowiązani do przestrzegania postów, składania ofiar i 

odmawiania modłów w okresie poprzedzającym procesję. 

Procesję prowadzili kapłani i dostojni urzędnicy państwowi w otoczeniu 

poselstw zagranicznych. Za nimi podążał cały tłum, ustawiony według fyl. W 

miejscach związanych z kultem Demeter odmawiano modły. Do jej świątyni 

wstęp mieli jedynie epoptami – patrzący, ci którzy przeszli drugi stopień 

wtajemniczenia. 

 

3.2.3. Dionizje 

 

Również Dionizje, święta ku czci boga Dionizosa, miały charakter 

religijny. Małe Dionizje obchodzono 6 dnia miesiąca Poseideon, natomiast 

Wielkie Dionizje w dniach 8-13 Elaphebolion. 

Dionizosowi składano w ofierze kozła przy pieśniach śpiewanych ku czci 

tego boga. Po złożeniu ofiary odbywała się uroczysta procesja, podczas której 

przenoszono posąg Dionizosa ze świątyni na stoku Akropolu do gaju herosa 

Akademosa. Tam również czczono go nabożeństwami i pieśniami chóralnymi. 

W ramach świąt wystawiano liczne tragedie i komedie. 

 

3.2.4. Wykaz świąt w Atenach 

 

- Hekatombaion (lipiec – sierpień) 

8.   Theseia 

11-16.  Olimpia 

12. Kronia 
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24-29. Wielkie Panatenaje 

- Metageitnion (sierpień – wrzesień) 

7. Karneia Metageitnia 

- Boedromion (wrzesień – październik) 

3.   Eluetheria 

5.   Genesia 

6.   Marathonia, Boedromia 

12.   Charisteria 

13.   Proerosia 

16-25.  Wielkie Misteria Eluzyńskie 

- Pynaepsion (październik – listopad) 

6.   Kybernesia 

7.   Pyanepsia i Oschophoria 

5.6.8.   Theseia 

10-14.  Thesmophoria 

27-29.  Apaturia 

30. Chalkeia 

- Maimakterion (listopad – grudzień) 

20.   Maimakteria 

- Poseideon (grudzień – styczeń) 

6. Małe Dionizje, Poseidonia 

- Gamelion (styczeń – luty) 

8-11.   Lenaia 

27.   Gamelia 

- Anthesterion (luty – marzec) 

1. Hydrophoria 

11-13. Anthesteria 

19-21. Małe Misteria Eleuzyńskie 

23. Diasia 
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- Elaphebolion (marzec – kwiecień) 

6.   Asklepiaia 

8-13.   Wielkie Dionizje 

14.  Pandia 

- Munychion (kwiecień – maj) 

1. Pythia 

6. Delphinia 

16. Munychia 

19. Diasia, Kybernesia 

- Thargelion (maj – czerwiec) 

6-7.   Thargelia i Chloeia 

7. Daphnephoria 

19. Kallynteria 

20. Bendidea 

24. Plynteria 

- Skirophorion (czerwiec – lipiec) 

12. Skorophoria 

13. Arrephoria 

14. Buphoria i Diipolia 

28.  Herakleia 
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 Apostoł Paweł w Grecji 

 

 

1. Paweł z Tarsu 

 

Św. Paweł, nazywany wcześniej Saulem (Szawłem), największy apostoł i 

misjonarz chrześcijański był obywatelem rzymskim żydowskiego pochodzenia. 

Wywodził się z plemienia Beniamina a związany był ze stronnictwem 

faryzeuszy
1
. 

 Urodził się w Tarsie, w Cylicjii
2
, będącej wówczas prowincją rzymską. 

Miasto leżało na słynnym szlaku handlowym, który przez przełęcz tauryjską, 

zwaną Wrotami Cylijskimi, łączył Syrię z Azją Mniejszą.  

 Tars znany był jako ośrodek rzemiosła i handlu, ale także, a może przede 

wszystkim jako ośrodek naukowy, przewyższający w tym czasie nawet Ateny i 

Aleksandrię. Kwitła tam filozofia stoicka
3
. 

 O dzieciństwie apostoła i jego rodzinie nic nie wiemy. W Nowym 

Testamencie jest tylko wzmianka, że w Jerozolimie miał siostrzeńca, który 

uratował go od zamachu Żydów na jego życie
4
. Nie wiemy też, kiedy się 

urodził. Poznajemy go jako młodzieńca w roku 34 n.e., podczas ukamienowania 

diakona chrześcijańskiego Szczepana
5
. Był więc kilkanaście lat młodszy od 

Jezusa z Nazaretu. Wiemy z całą pewnością, że dobrze znał oprócz języka 

aramejskiego również hellenistyczną grekę zwaną koine, której podstawą był 

_______ 

 1
 Z jego listów dowiadujemy się, że wyrastał w atmosferze surowych tradycji tego 

stronnictwa. Zob. 2 Kor. 11, 22;  Rzym. 11, 1;  Filip. 3, 5;  Gal. 1, 14. 

 
2
 Dz. Ap. 9, 11;  21, 39;  22, 3. 

 
3
 Zob. J. Niemczyk, Apostoła Pawła list do Rzymian, s. 14. 

 
4
 Dz. Ap. 23, 16. 

 
5
 Dz. Ap. 7, 58. 
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potoczny język attycki, i który z biegiem czasu wchłonął elementy innych 

dialektów greckich. Pisma apostoła „świadczą także o tym, że Paweł ulegał w 

stylu i słownictwie, pojęciach i całym myśleniu wpływom hellenizmu, choć dziś 

trudno dokładniej ustalić, czy i w jakiej mierze pobierał nauki w jakiejś 

hellenistycznej szkole gramatyki i retoryki. W każdym razie listy jego, mimo 

pewnej chropowatości języka i niezbyt składnego stylu, wykazują ogromną 

głębię myśli i niemałe wykształcenie autora. Nie jest więc wykluczone, że 

Paweł pobierał choćby przez pewien czas naukę w jakiejś szkole greckiej”
6
. 

 Prawdopodobnie jeszcze w Tarsie Paweł został zaznajomiony z Prawem 

Mojżesza i tradycją żydowską. Po przybyciu do Jerozolimy nauki pobierał w 

szkole Gamaliela
7
. Podobnie jak każdy faryzeusz posiadał również 

przygotowanie rzemieślnicze. Potrafił wytwarzać namioty
8
. 

 Z chrześcijaństwem zetknął się Paweł w Jerozolimie. Był wtedy jego 

zdecydowanym wrogiem. Chcąc tępić chrześcijan, wyruszył do Damaszku, 

zabierając upoważnienie do aresztowania ich. Wtedy przeżył swe nawrócenie
9
. 

 O okresie pomiędzy nawróceniem Pawła a wyruszeniem w pierwszą 

podróż misyjną wiemy niewiele. Najpierw udał się do Arabii. Nie chodzi tu 

jednak o Półwysep Arabski lecz państwo Nabatejczyków, znajdujące się na 

południowy wschód od Damaszku. Zapewne w tych pustynnych okolicach 

przylegających do Dekapolis nie prowadził żadnej misji. Pobyt miał raczej 

charakter medytacyjny. Później powrócił do Damaszku, gdzie został  

_______ 

 6
 J. Niemczyk, dz. cyt., s. 15. 

 
7
 Dz. Ap. 22, 3. Jest to ten sam Gamaliel, który był powszechnie poważanym 

nauczycielem Prawa. On to w kwestii działalności apostołów Piotra i Jana wypowiedział 

bardzo mądrą opinię: „Jeśli bowiem (...) ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci; jeśli 

jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z 

Bogiem” (Dz. Ap. 5, 38.39). 

 
8
 Dz. Ap. 18, 3. 

 
9
 Dz. Ap. 9, 1-22. 
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ochrzczony
10

. Tam też nawiązał kontakt z chrześcijanami. Ponieważ nie 

podobało się to Żydom, próbowali go zgładzić, ale im uszedł
11

. 

 

2. Misja w Grecji 

 

Do Grecji dotarł Paweł podczas swej drugiej podróży misyjnej
12

. Kiedy 

przebywał w Troadzie, w pobliżu dawnej Troi, doznał wizji, aby udać się do 

Europy
13

. Z Troady przeprawił się łodzią do Macedonii, ojczyzny Aleksandra 

Wielkiego. Spędziwszy noc na Samos, skalistej wyspie u wybrzeży Tracji, udał 

się do Neapolis (dzisiejsza Kavalla), stanowiącej port dla Filippi. Miasto w IV 

wieku p.n.e. zdobył Filip II Macedoński, stąd jego nazwa. Na równinie na 

południe od Filippi w roku 42 p.n.e. rozegrała się wielka bitwa pomiędzy 

Augustem i Antoniuszem z jednej strony a Brutusem i Kasjuszem z drugiej. 

Miasto zamieszkiwała spora gmina żydowska. 

Ponieważ w swoich podróżach misyjnych Paweł zwracał się najpierw do 

Żydów, w Filippi uczynił podobnie. Żydzi spotykali się nad brzegami rzeki 

Gangit (Angista), w miejscu przeznaczonym do rytualnych obmywań. Tam też 

apostoł nawrócił na chrześcijaństwo pierwszą osobę w Europie. Była to Lidia, 

prozelitka judaizmu, kobieta interesu. Zajmowała się handlem purpurą
14

. 

W Filippi spotkało Pawła również nieprzyjemne zdarzenie. Razem z 

Sylasem zostali uwięzieni, ponieważ z młodej kobiety, przynoszącej pewnym 

ludziom ogromne korzyści finansowe, wypędzili „ducha wieszczego”. W 

następstwie tego wydarzenia nawrócił się strażnik więzienia i jego bliscy
15

. 

_______ 

 
10

 Gal. 1, 17;  Dz. Ap. 9, 8. 

 
11

 Dz. Ap. 9, 23-25;  2 Kor. 11, 32. 

 
12

 Podczas pierwszej podróży Paweł z Barnabą zwiastowali ewangelię na Cyprze. 

 
13

 Dz. Ap. 20, 6.7. 

 
14

 Dz. Ap. 14, 16. 

 
15

 Dz. Ap. 16, 25-34. 
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 W późniejszym czasie Paweł odwiedził Filippi jeszcze raz, gdzie 

obchodził Święto Przaśników
16

. Gmina chrześcijańska przesłała Pawłowi 

upominki. W odpowiedzi napisał list do Filipian, który znajdujemy w Nowym 

Testamencie. 

 Po opuszczeniu Filippi Paweł wraz z towarzyszącymi osobami udali się 

Drogą Egnatejską, wielkim szlakiem wojskowo-handlowym, łączącym Egeę z 

Adriatykiem. Na jeden dzień zatrzymali się w Amfipolis, nad rzeką Strymon, 

ok. 50 kilometrów od Filippi. Amfipolis założyli Ateńczycy w roku 437 p.n.e. 

W późniejszym czasie miasto stanowiło scenę jednej z bitew w wojnie 

peloponeskiej.  

 Podążając dalej szlakiem egnatejskim, Paweł przybył do Apolonii, gdzie 

zatrzymał się na jedną noc
17

. Wreszcie dotarł do Tessaloniki, najważniejszego 

portu morskiego w północnej części Zatoki Termaickiej. Nazwa miasta 

pochodzi od imienia żony Kassandra, siostry Aleksandra Wielkiego. Wcześniej 

miasto nazywało się Therma, czyli ciepłe źródła. Zmiana nazwy nastąpiła w 

roku 315 p.n.e. Port w Tessalonice miał bardzo dobre położenie. W czasach 

rzymskich miasto otrzymało autonomię w sprawach wewnętrznych, a jej 

władców nazywano politarchami. 

 W Tessalonice Paweł spotkał grupę wpływowych Żydów, którzy 

posiadali własną synagogę i pozyskali dla wiary znaczną liczbę Greków. W 

ciągu trzech tygodni apostoł nawrócił wielu z nich na chrześcijaństwo
18

, co nie 

spodobało się niektórym Żydom, w związku z czym poskarżyli się władzom. 

Politarchowie nakłonili Pawła do opuszczenia miasta. W późniejszym czasie 

jednak odwiedził je powtórnie
19

, a do zboru napisał jeden ze swoich listów. 

_______ 

 
16

 Dz. Ap. 20, 6.  

 
17

 Dz. Ap. 17, 1. 

 
18

 Dz. Ap. 17, 4. 

 
19

 1 Kor. 16, 5. 
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 Z Tessaloniki udał się Paweł do Berei (współczesna Verria). Oba miasta 

oddalone są od siebie o ok. 80 kilometrów. W synagodze berejskiej spotkał 

Paweł gorliwszych Żydów w badaniu Pisma Świętego niż w Tessalonice.  

 Stamtąd udał się do Achai, aby dotrzeć do Aten i Koryntu. W czasach 

rzymskich stolicą Achai był Korynt, natomiast Ateny stanowiły centrum 

kulturalne. W owym czasie Ateny były połączone  ze swym portem w Pireusie 

tzw. długimi murami. Podczas kilkukilometrowej drogi z Pireusu do Aten Paweł 

zauważył ołtarze dedykowane różnym bóstwom, w tym „nieznanemu bogu”. 

Wykorzystał to w kazaniu na Wzgórzu Marsowym, czyli Areopagu. Został 

potraktowany jako zwiastun nowej filozofii. Niestety, nie osiągnął wielkich 

wyników misyjnych. Nawróciło się zaledwie parę osób. 

 Z Aten udał się Paweł do Koryntu, gdzie zjeżdżali się awanturnicy i 

kombinatorzy z całego świata. Miasto położone nad dwoma morzami, Jońskim i 

Egejskim, zawsze było pełne marynarzy. Koryntianie żyli w luksusie, ale i 

rozwiązłości. Było to znakomite pole misyjne. Przez półtora roku mieszkał 

Paweł w domu Akwili i Pryscylli, Żydów przesiedlonych przez cesarza 

Klaudiusza z Rzymu
20

. 

 Podczas pobytu w Koryncie apostoł miał okazję rozmawiać z ludźmi 

wszystkich stanów. Chociaż wyrzucony z synagogi, nawrócił na wiarę 

chrześcijańską jej przełożonego Kryspusa. Pierwsza gmina chrześcijańska 

nabożeństwa odbywała w domu nawróconego Rzymianina o imieniu Justus. 

Innym nawróconym był dobrze znany Koryntianom skarbnik miasta Erastus. 

 Żydzi z Koryntu oskarżyli Pawła o nakłanianie ludzi do czczenia Boga 

niezgodnie z prawem i z tego powodu stawili go przed rzymskim prokonsulem 

Gallionem
21

. Ten jednak nie doszukał się przestępstwa. 

_______ 

 
20

 Dz. Ap. 18, 2. 

 
21

 Był on bratem rzymskiego filozofa Seneki. Pliniusz podaje, że po zakończeniu 

służby w Koryncie, Gallion udał się do Egiptu, gdzie zmarł. 
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 Z Koryntu, gdzie Paweł założył duży zbór chrześcijański, popłynął do 

Efezu. Ale w późniejszym czasie odwiedził jeszcze Korynt. Do chrześcijan w 

tym mieście napisał dwa listy. 

 Efez był jednym z największych miast na wschodnim wybrzeżu Morza 

Śródziemnego. Tutaj zbiegały się szlaki morskie i lądowe. Tutaj również było 

centrum kultu bogini lidyjskiej, zbliżonej do fenickiej Asztarte . Grecy czcili ją 

jako Artemidę, Rzymianie jako Dianę. Jej świątynia w Efezie uważana była za 

jeden z siedmiu cudów starożytnego świata
22

.  

Pierwsza wizyta Pawła w Efezie była krótka. Na dłużej przybył tam 

podczas swej trzeciej podróży misyjnej. Jego praca przyniosła efekt. Pozyskał 

do chrześcijaństwa wielu ludzi, i mimo, że Żydzi byli mu nieprzychylni, 

zorganizował zbór chrześcijański w tym mieście. Ponieważ działalność Pawła 

zaczęła przynosić straty złotnikom produkującym posążki Artemidy, 

zorganizowali oni potężny wiec pod wodzą Demetriusza, przez kilka godzin 

skandując: „Wielka jest Artemida Efeska”. Paweł został ocalony przez 

sekretarza miasta, który wytłumaczył, że apostoł nie jest bluźniercą wobec 

Artemidy, i rozwiązał zgromadzenie
23

. Z Efezu udał się Paweł do Troady, a być 

może wstąpił również do Filippi, Tessaloniki i Berei. 

Z Troady Paweł poszedł pieszo do Assos, portu położonego ok. 30 

kilometrów na południowy wschód od Troady. Stamtąd popłynął do Mityleny, 

najważniejszego miasta na wyspie Lesbos
24

. Kolejną noc spędził na Chios, gdzie 

urodził się Homer. Krótko zabawił również na wyspie Samos, która była 

ważnym greckim ośrodkiem handlu. Na dwa dni zatrzymał się w Milecie. 

Miasto znane jest z urodzenia się tam Talesa i Anaksymandra. Archeolodzy  

_______ 

 
22

 Grecki geograf Pauzaniasz uważał ją za największą budowlę istniejącą w jego 

czasach. Zob. Atlas biblijny, s. 210. 

 
23

 Dz. Ap. 19, 35-40. 

 
24

 Na wyspie Lesbos urodziła się słynna poetka grecka Safona. 
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odkryli w Milecie jeden z największych amfiteatrów. Korzystając z postoju, 

Paweł spotkał się ze starszyzną Kościoła chrześcijańskiego w Efezie i wygłosił 

do nich pożegnalną mowę. 

 Statek, którym płynął apostoł, zatrzymał się na wyspie Kos. Wyspa była 

znana z powodu istniejącego tam sanktuarium boga zdrowia Asklepiosa i szkoły 

medycznej. Sama zaś wyspa była ojczyzną ojca medycyny, Hipokratesa. 

 Kolejnym przystankiem była wyspa Rodos, słynąca w starożytności z 

posągu Kolosa, jednego z siedmiu cudów starożytnego świata, uczynionego ku 

czci boga słońca. W roku 224 p.n.e. Rodos nawiedziło trzęsienie ziemi, które 

zmiotło z powierzchni również posąg. Podobno na Rodos studiowali Cycero i 

Juliusz Cezar, a wyspa był eksporterem wina. 

 Statek Pawła zakończył swą podróż w Patarze, na wschód od Rodos. 

Patara była znana z powodu  znajdującej się tam wyroczni Apollina. W Patarze 

Paweł przesiadł się na statek płynący do Fenicji. Tak zakończyły się jego 

podróże misyjne po ziemiach greckich. 

 Odbył on jeszcze inne podróże, w tym do Rzymu. Na koniec trzeba 

stwierdzić, że był Paweł pierwszym misjonarzem, który przyniósł filozofię 

chrześcijańską do Europy, gdzie założył pierwsze zbory. 
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Słownik mitologii greckiej 
 

 

Mity greckie powstawały na przestrzeni długiego czasu. Homer i jego 

następcy jako pierwsi zebrali część opowieści około 800 r. p.n.e. Wcześniej 

przez wiele lat istniały one w formie ustnych przekazów i trzeba było kolejnych 

stuleci, by Homeryckie eposy doczekały się zapisania, a inne legendy - ukazania 

w Teogonii Hezjoda. Gdy mity stały się częścią religijnych rytuałów podczas 

ceremonii i świąt, zaczęły być przedstawiane na naczyniach i odgrywane na 

scenie w czasie konkursów teatralnych. Istnieje wiele wersji mitów, które 

nierzadko sobie przeczą. Oto główne postaci mitologii, bogowie i herosi:  

 

Afrodyta - kiedy Kronos wykastrował Uranosa i wrzucił jego organy 

płciowe do morza u wybrzeży Cypru, woda spieniła się i tak narodziła się 

Afrodyta, której imię oznacza „zrodzoną z morskiej piany". Miała ona magiczną 

opaskę, która mogła sprawić, że urokowi tego, kto ją nosił, nikt nie mógł się 

oprzeć. Była żoną ułomnego Hefajstosa, a jej słynny romans z Aresem, bogiem 

wojny, źle się skończył, gdy mąż schwytał oboje kochanków w magiczną sieć, 

by ukazać ich cudzołóstwo pozostałym mieszkańcom Olimpu. Później jeszcze 

spłodziła z Hermesem potomka dwoistej natury - Hermafrodytę. Miała też 

słabość do śmiertelnika Parysa, który spowodował wybuch wojny trojańskiej. 

Jej najsłynniejsze świątynie znajdowały się w Patos na Cyprze, w Knidos na 

wybrzeżu Anatolii i na wyspie Lesbos. 

 

Agamemnon - zob. Atrydów ród; wojna trojańska. 

 

Apollo - bóg słońca, chorób i, co ciekawe, uzdrawiania, był synem Zeusa 

i nimfy Latony. Jego pierwszym godnym uwagi czynem było zabicie smoka 

Pytona, który dokonywał różnorakich szkód w okolicy Delf - miasta, z którym 



208 

 

bóg miał się w przyszłości blisko związać. Jego świątynia w Delfach, wraz z 

Olimpią - miejscem rozgrywania słynnych igrzysk - uchodziła za jeden z 

głównych ośrodków religijnych helleńskiego świata. Pielgrzymi przybywali 

tutaj, by usłyszeć proroctwa Apollina z ust kapłanki. Ten niesłychanej urody 

bóg kojarzony był także z muzyką i poezją, stąd zwykłe przedstawiano go jeśli 

nie z łukiem i strzałą, to z lirą, którą podarował mu Hermes. Nie był 

nieszczęśliwy w miłości, choć można było oprzeć się jego urokowi, czego 

najlepszym dowodem jest mit o nimfie Dafne. 

 

Ares - syn Zeusa i Hery był bogiem wojny i trudno byłoby spotkać 

świątynię wzniesioną ku jego czci. Nic w tym niezwykłego, jeśli wziąć pod 

uwagę, że sam Zeus nienawidził go najbardziej z całego swego potomstwa. 

Zwykle towarzyszą mu jego demoniczni woźnice – Dejmos i Fobos (Strach i 

Groza). Jego gwałtowny charakter nie zapewniał mu bynajmniej nieustających 

zwycięstw - w Iliadzie wielokrotnie pokonuje go używająca sprytu Atena. 

Dobrą ilustracją jego usposobienia są towarzyszące mu zwierzęta -  pies i sęp. 

 

Argonauci - zob. Jazon i Argonauci. 

 

Ariadna - zob. Tezeusz, Ariadna i Minotaur. 

 

Artemida - bliźniacza siostra Apollina, uważana za boginię łowów i 

księżyca oraz patronkę dziewic i jak się zdaje całej natury. Nazywano ją „Panią 

zwierząt". Wędrowała po dziewiczych lasach w towarzystwie orszaku nimf i 

lwów. Opisywano ją zawsze jako wiecznie młodą dziewicę. Sama zabiła Oriona, 

myśliwego, który chciał ją zgwałcić, a Akteona, który ujrzał ją nagą w kąpieli, 

zamieniła w jelenia, natychmiast rozszarpanego przez jego własne psy. Spośród 

licznych świątyń wzniesionych na jej cześć, najsłynniejsze były w Brauron w 

Attyce, Sparcie i Efezie, w Azji 
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Mniejszej. 

 

Atena - bogini ta przyszła na świat w niezwykły sposób - wyskoczyła z 

głowy Zeusa, gotowa do walki, w zbroi, hełmie i z włócznią. Pozostała 

dziewicą, a jej syn Erichtonios powstał z rzuconych na ziemię i spryskanych 

nasieniem Hefajstosa jej szat. Była opiekunką Aten. Uznawano ją za boginię 

wojny, rozumu i mądrości. Wynalazła oliwę i pomagała przy budowie okrętu 

Argo. Troszczyła się również o swych ulubionych śmiertelników - Odyseusza i 

Heraklesa. 

 

Atlas - zob. Herakles. 

 

Atrydów ród - dynastia nękana przez różnorakie tragedie, morderstwo, 

kazirodztwo i zemstę. Atreus nienawidził swego młodszego brata Tyestesa, i 

kiedy obaj przedstawili swe pretensje do tronu w Mykenach, a bogowie wybrali 

starszego z braci, wypędził go. Kiedy dowiedział się jednak o romansie, jaki 

łączył jego żonę z Tyestesem, udał, że przywraca go do łask i kazał mu 

powrócić z wygnania. Następnie rozkazał zamordować jego synów, 

poćwiartować ich i ugotować, i tak przyrządzoną potrawą uraczył brata. 

Pokazując po uczcie głowy dzieci, uświadomił mu, z czego składał się posiłek. 

Ponownie wygnał Tyestesa, który schronił się w Sykionie i za sprawą bogów 

spłodził z własną córką Pelopią dziecko - Ajgistosa. Pelopia wyszła potem za 

mąż za Atreusa, swego wuja, który wychowywał Ajgistosa. Chłopiec nie 

wiedział wówczas, kto był jego ojcem. Kiedy dorósł, Atreus polecił mu 

zamordować Tyestesa, ale młodzieniec dowiedział się prawdy, wrócił do Myken 

i zabił Atreusa. Synami tego ostatniego byli Menelaos i Agamemnon, któremu 

przyszło słono zapłacić za zbrodnie ojca - zginął z rąk własnej żony, 

Klitajmestry, która popełniła cudzołóstwo z Ajgistosem, gdy Agamemnon 

walczył pod Troją. Skrępowała go podczas kąpieli i, bezbronnego, zabiła. Sama 
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została później zgładzona przez ich syna, Orestesa, którego potem ścigały 

Erynie, aż do momentu gdy został oczyszczony z grzechu matkobójstwa przez 

Apollina. 

 

Bachus - zob. Dionizos. 

 

Centaury i Lapitowie - centaury były potworami, o ludzkiej górnej 

części ciała, a pozostałej przypominającej konia. Prowadziły hulaszczy tryb 

życia, jedząc surowe mięso i nie stroniąc od wina, ale znały się także na magii i 

ziołolecznictwie. Centaury miały walczyć z Heraklesem, gdy ten usiłował 

wykonać dwanaście prac, ale najsłynniejsza dotycząca ich opowieść traktuje o 

walce, jaka miała miejsce między nimi a Lapitami - ludem herosów i 

wojowników, pochodzącym od boga przepływającej u stóp Olimpu rzeki, 

Penejosa. Jeden z Lapitów, Pejritoos, który uważał się za krewnego centaurów, 

zaprosił ich na swoje wesele. Na uczcie goście próbowali uwieść wszystkie 

kobiety, w tym i pannę młodą. Doszło do sprzeczki, która przerodziła się w 

krwawą walkę, w której zwycięzcami zostali Lapitowie.  

 

Dafne - nimfa, córka boga Penejosa. Zakochany w niej Apollo biegał za 

nią po lesie, lecz gdy miał ją dogonić, Dafne pomodliła się do ojca prosząc, by 

ją ocalił. Ten zlitował się i zamienił ją w drzewo wawrzynu. Jednak nawet 

wtedy Apollo nie przestał jej kochać. Sprawił, że laurowy wieniec stał się 

uświęconym symbolem chwały. Do dziś jej imię oznacza w języku greckim 

drzewo laurowe. 

 

Demeter - bogini ziemi uprawnej i plonów (zwłaszcza pszenicy), ziaren i 

świń, a także śmierci i odrodzenia. To za jej sprawą cała Ziemia stała się 

bezpłodna po tym, jak Hades porwał jej córkę, Persefonę. Matkę i córkę 

czczono zazwyczaj razem, zwłaszcza w ich największym sanktuarium w 
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Eleuzis. Tamtejsze kobiety uchodziły za ich zagorzałe wielbicielki, a w ramach 

obrzędów, w przepaść rzucano żywe prosięta. 

 

Dionizos - w mitologii rzymskiej znany jako Bachus, był bogiem wina i 

mistycznej ekstazy. Zeus, jego ojciec, wydarł go z łona matki (Semele), gdy ten 

był sześciomiesięcznym zaledwie płodem i na pozostałe trzy miesiące zaszył go 

w swym udzie. Jako mały chłopiec był przebrany za dziewczynkę, by ukryć go 

przed Herą, a długie włosy oraz szaty miały odtąd stanowić elementy jego 

wizerunku. Jeździł rydwanem zaprzężonym w pantery, a za nim podążał orszak 

pomniejszych bóstw i śmiertelników dzierżących w dłoniach tyrsoi (gałązki 

zakończone szyszkami sosny). Były w nim menady, które ogarnięte mistycznym 

szałem, obiegały kraj. Najczęściej czczony był pod postacią brodatej maski, 

która z czasem dała początek teatralnym maskom komicznym i tragicznym. 

Jemu właśnie swe ocalenie zawdzięczała Ariadna, porzucona przez Tezeusza na 

wyspie Naksos. 

 

Edyp - był człowiekiem, nad którym ciążyła straszliwa klątwa. Otóż 

wyrocznia delficka orzekła, że Lajos, król Teb, nie powinien mieć dzieci, gdyż 

inaczej jedno z nich go zgładzi. Kiedy więc Edyp przyszedł na świat, ojciec 

przekłuł jego pięty, by związać mu nogi, i porzucił chłopca, którego imię 

oznacza właśnie „opuchniętą nogę". Jednak sąsiedni monarcha, król Koryntu 

Połybos, znalazł dziecko i wychował jak syna. Gdy Edyp dorósł, ta sama 

wyrocznia przepowiedziała mu, że zabije swego ojca i ożeni się z matką. 

Usłyszawszy to, młodzieniec postanowił nie wracać już do Koryntu. Na wschód 

od Delf spotkał Lajosa, który podążał do wyroczni po radę, jak uwolnić Teby od 

Sfinksa. Jako że droga była wąska, Lajos rozkazał, by Edyp ustąpił mu miejsca i 

wówczas, gdy jeden ze sług popchnął młodzieńca, ten w gniewie dobył miecza, 

po czym, nieświadomie, zabił ojca i jego świtę. Udał się później do 

pozbawionych władcy Teb, gdzie rozwiązał zagadkę Sfinksa. W nagrodę 
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ofiarowano mu koronę i Jokastę, wdowę po Lajosie i jego własną matkę, za 

żonę. Zaraza nawiedziła wówczas Teby, z uwagi na grzech ojcobójstwa i 

kazirodztwa, dokonany przez nowego władcę. Wyrocznia delficka orzekła, że 

plaga nie ustanie, dopóki śmierć Lajosa nie zostanie pomszczona, na co Edyp 

zareagował rzuceniem klątwy na mordercę, która w efekcie obróciła się 

przeciwko niemu. Dopiero wieszcz i prorok Tejresjas (Tejrezjasz) uświadomił 

Edypowi i Jokaście ich winę. Wtedy ona powiesiła się, a Edyp wydłubał sobie 

oczy, po czym opuścił miasto w towarzystwie swej córki Antygeny i udał się na 

tułaczkę. Spokoju zaznał dopiero po śmierci, a na Attykę, krainę, w której go 

pochowano, spadło błogosławieństwo bogów. 

 

Eurydyka - zob. Orfeusz i Eurydyka. 

 

Fedra - zob. Hippolitos i Fedra. 

 

Hades - był bratem Zeusa i Posejdona; przy podziale kosmosu przypadło 

mu w udziale państwo podziemia. Jego imię oznacza „niewidzialnego", gdyż w 

czasie bitwy z Kronosem i tytanami ukrył się, zakładając magiczny hełm 

(podarunek od cyklopów). Używanie tego imienia mogło jednak wzbudzić jego 

straszliwy gniew, więc Grecy mówili o nim Pluton. Przezwisko to znaczyło tyle 

co „bogaty" i odnosiło się do bogactw ukrytych w głębi ziemi. Jego żoną była 

córka Demeter, Persefona. Zamiast świątyń, patronował on raczej tajemniczym 

wyroczniom, zwłaszcza w Efirze i Trophoniosa w Liwadii. 

 

Hefajstos - ten bóg ognia i kowal był ważnym bóstwem w epoce brązu. 

W swej kuźni na wulkanicznej wyspie Lemnos, na której otaczany był 

szczególnym kultem, wytwarzał wszystko, od biżuterii po zbroje i miecze. 

Okulał, ponieważ Zeus zrzucił go z Olimpu, gdy stanął po stronie Hery w 

rodzinnej kłótni. Inna wersja głosi, że Hera, która sama go poczęła, cisnęła nim 
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o Lemnos, rozczarowana jego nieszczególnym wyglądem. Uchodził za mądrego 

i mimo niezbyt pociągającej powierzchowności jego żoną została najpiękniejsza 

bogini, Afrodyta. 

 

Helena - córka Zeusa, który pod postacią łabędzia zbliżył się do jej matki, 

Ledy. Ta uchodząca za najpiękniejszą na świecie kobietę wykluła się zatem z 

jajka. Została żoną króla Sparty, Menelaosa, który, goszcząc na swym dworze 

Trojan, Parysa i Eneasza, popełnił błąd, pozostawiając ich sam na sam z Heleną. 

Parys porwał ją wówczas (jedna z wersji mówi, że uciekła z nim dobrowolnie, 

oczarowana jego urodą i bogactwem, inna zaś wspomina o gwałcie), co stało się 

przyczyną wybuchu wojny trojańskiej. 

 

Hera - najpotężniejsza bogini, siostra i jednocześnie żona Zeusa. Zaciekle 

mściła się na każdej kobiecie, którą jej małżonek uwiódł, nie oszczędzając przy 

tym ludzi zrodzonych z takich związków. Zeus wymierzył jej srogą karę za 

gniew na Heraklesa: powiesił ją za nadgarstki na górze Olimp, do kostek 

przywiązał jej kowadła i wymierzył jej chłostę. Mimo że Homer opisuje ją jako 

wybuchową i mściwą, to właśnie ona była patronką żon i instytucji małżeństwa. 

Jej atrybutami i zwierzętami ofiarnymi były: krowa, kukułka i paw. 

Najważniejsze poświęcone jej świątynie znajdowały się na Samos, niedaleko 

Argos, w Perachorze i Olimpii. 

Herakles - największy heros świata antycznego, syn Zeusa i śmiertelnej 

kobiety, Alkmeny. Będąc półbogiem, nie ma swego grobu ani sanktuarium, jak 

inni herosi. Zazdrosna jak zwykle Hera nasłała dwa węże, które miały ukąsić 

śpiącego w kołysce chłopca. Herakles udusił jednak oba gady. Swoje dwanaście 

prac miał wykonać na polecenie króla Argos, Eurysteusa, którego poczynaniami 

z kolei kierowała Hera. Spełniając je, dotarł na krańce znanego świata. Zdarzyło 

mu się nawet dzierżyć go przez chwilę na swych barkach za Atlasa, który w tym 

czasie pomagał mu w wykonaniu ostatniej z prac. Zadania, które miał kolejno 
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wykonać to: zabicie lwa nemejskiego oraz hydry lernejskiej. schwytanie dzika 

erymantejskiego oraz należącej do Artemidy łani cerynejskiej, zabicie ptaków 

stymfalijskich, oczyszczenie stajni króla Augiasza, ujarzmienie byka 

kreteńskiego, porwanie żywiących się ludzkim mięsem koni Diomedesa, 

zdobycie pasa królowej Amazonek, uprowadzenie stad byków Geryona z wyspy 

Erytei, porwanie psa Cerbera, strażnika podziemia, i zdobycie złotych jabłek z 

ogrodu Hesperyd. Jego śmierć była tak dramatyczna, jak bohaterskie były 

czyny, których dokonał. Dejanira, jego druga żona, bojąc się utracić miłość 

kochliwego herosa, podarowała mu szatę, która miała ponownie rozpalić jego 

uczucia. Za-miast tego przylgnęła ona do jego ciała, powodując nieopisany ból, 

była bowiem przesiąknięta trującą krwią centaura Nessosa, którego Herakles 

zabił, gdy ten próbował uprowadzić Dejanirę. Nie mogąc znieść potwornego 

bólu, heros nakazał zbudować olbrzymi stos, wszedł nań i kazał go podpalić. W 

otoczeniu płomieni został wówczas wzięty do nieba, a sam Zeus dokonał jego 

ostatecznej apoteozy. Stał się zatem jedynym śmiertelnikiem czy też półbogiem, 

którego spotkał taki zaszczyt. 

 

Hermes - syn Zeusa i nimfy Mai. Przyszedł na świat u stóp góry Kyllene 

na południu Arkadii, gdzie zresztą stanęła jedyna znaczniejsza jego świątynia w 

Feneos. Ten sprytny oszust pokazał na co go stać już w pierwszym dniu życia, 

wykradając niepostrzeżenie stado Apollina by, złożywszy w ofierze dwie sztuki, 

zrobić lirę z ich naciągniętych na żółwi pancerz jelit. Przed wieczorem zdążył 

jeszcze wrócić do kołyski i z udawanym zdziwieniem zaprzeczać oskarżeniom 

brata. Był bogiem handlu, podróży, złodziei i pasterzy. Zamiast świątyniom, 

patronował rozstajom dróg w postaci słupa z popiersiem ludzkim lub 

kamiennego kopca. Będąc przewodnikiem dusz zmarłych, przekraczał granicę 

między światem żywych a podziemiem. Przedstawiano go w skrzydlatych 

sandałach, kapeluszu z szerokim rondem i z kaduceuszem - symbolem funkcji 

niebiańskiego wysłannika - w dłoni. 
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Hippolitos i Fedra - syn herosa Tezeusza i Amazonki Hippolity, świetny 

myśliwy. Czcił Artemidę i pokpiwał sobie z Afrodyty, która, chcąc dać mu 

nauczkę, doprowadziła do tego, że zakochała się w nim Fedra, druga żona 

Tezeusza. Gdy młodzian odrzucił jej zaloty, przerażona, że doniesie o nich ojcu, 

oskarżyła go przed Tezeuszem o gwałt. Wówczas Tezeusz zwrócił się do 

Posejdona, by ten zabił Hippolitosa. Bóg oceanu sprawił, że młodzieniec spadł z 

rydwanu, zaplątał się w lejce i został rozerwany przez własne galopujące 

rumaki. Na wieść o tym Fedra, dręczona wstydem i wyrzutami sumienia, 

powiesiła się. 

 

Io - była jedną z wielu śmiertelnych kobiet, które Zeus wybrał jako 

przedmiot swej cielesnej żądzy. Zaspokoiwszy ją, pragnął zatuszować sprawę i 

zamienił dziewczynę w jałówkę, zaklinając się przed Herą, że nigdy nie miał z 

nią nic wspólnego. Wówczas Hera zażądała, by podarował jej zwierzę, a 

następnie oddała je pod opiekę Stuokiego Argosa. Mściwa bogini i tak nękała ją. 

Jałówka udała się nad brzeg morza, które od jej imienia nazwano dońskim, 

później przeszła przez cieśninę do Azji (Bosfor znaczy „krowi bród"). Zanim 

osiadła w Egipcie, przemierzyła całą Azję, spotykając nawet Prometeusza, który 

przez kilka stuleci przykuty był do łańcucha górskiego na Kaukazie. 

 

Jazon i Argonauci - ten wielki grecki heros z Jolkos (dzisiejsze Wolos) 

otrzymał od swego wuja Peliasa niewykonalne wręcz zadanie: miał żeglować na 

koniec świata i powrócić ze Złotym Runem. Dzięki temu miał odzyskać władzę, 

która i tak prawowicie mu się należała. Zebrał więc załogę - kwiat bohaterów 

antycznego świata - i rozkazał zbudować statek, zwany Argo - od imienia swego 

twórcy, Argosa. Przy budowie pomagała również bogini Atena, dzięki czemu 

dziób okrętu miał dar przepowiadania przyszłości. Argonauci mieli przed sobą 

długą podróż, pełną niespodzianek i przygód. Jednym z tych, którzy z niej nie 
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wrócili był Herakles, zajęty szukaniem porwanego przez nimfy młodzieńca 

Hylasa, swego ulubieńca. Dzięki radom jasnowidza Fineusa, udzielonym w 

zamian za zabicie prześladujących proroka harpii, Jazon wiedział, którędy 

płynąć. Szczególnie przydatne były wskazówki na temat tego, jak radzić sobie z 

ruchomymi skałami i rafami, które z łatwością mogły zmiażdżyć okręt. Gdy już 

udało się Argonautom dotrzeć do celu - na Kolchidę - król Ajetes wcale nie 

zamierzał oddać im Złotego Runa i jako warunek nakazał Jazonowi spełnienie 

różnorakich zadań. Jego córka, czarodziejka Medea, zapałała miłością do 

przywódcy Argonautów i pomogła mu, używając magii. Udało im się wykraść 

Złote Runo i uciec. Kiedy Ajetes ruszył w pościg, Medea powstrzymała go, 

wrzucając do morza kolejno fragmenty ciała własnego brata, Apsyrtosa, którego 

wcześniej zabiła. Zeus, srodze rozgniewany tą zbrodnią, przemówił do 

Argonautów poprzez ich posiadający dar mówienia okręt, nakazując im oczyścić 

się na wyspie czarodziejki Kirke. Po licznych dalszych przygodach i 

wędrówkach udało im się dotrzeć do Koryntu, gdzie Jazon złożył Argo jako 

wotum Posejdonowi. 

 

Kronos - tytan ten był najmłodszym synem przedolimpijskich bóstw, Gai 

i Uranosa. Po pozbawieniu ojca męskości przejął władzę w niebie i odtąd 

sprawował ją w nieustannym strachu, że spełni się przepowiednia, zgodnie z 

którą jego własny potomek pozbawi go władzy i zajmie jego miejsce. Połykał 

więc wszystkie swe dzieci, a sztuka ta nie udała mu się jedynie z Zeusem, 

którego matka, Reja, ukryła, wkładając w tobołek kamień. Kronos połknął go, 

myśląc, że to dziecko. Oni jego bracia tytani zostali pokonani w kosmicznej 

batalii przez Zeusa i jego popleczników z Olimpu. 

 

Lapitowie - zob. Centaury i Lapitowie. 
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Medea - z zimną krwią dokonywała zemsty na każdym, kto się jej 

sprzeciwił. Namówiła córki Peliasa (zob. Jazon), by poćwiartowały ojca i 

wrzuciły do kotła z wrzątkiem, obiecując, że wówczas przywróci mu młodość. 

Wkrótce jednakże okazało się, że dokonały ojcobójstwa. Syn Peliasa, Akastos, 

wygnał Medeę i Jazona, którzy schronili się w Koryncie. Tam Jazon porzucił ją, 

by poślubić Kreusę, córkę tamtejszego władcy, Kreona. Mszcząc się za zdradę, 

czarodziejka zgotowała jej straszliwą śmierć przy pomocy szaty, która po 

założeniu stanęła w płomieniach, a później zamordowała swoich własnych 

synów, których ojcem był Jazon. 

 

Menady - były to opętane lub upojone winem bachantki z orszaku 

Dionizosa. Skąpo odziane, z wieńcami bluszczu na głowach, grały na 

tamburynach i fletach. Posiadały władzę nad drapieżnikami, a w swym 

szaleństwie, czerpiąc wodę ze źródeł, wyobrażały sobie, że piją mleko i miód. 

W orgiastycznym szale rozszarpywały każdego, kto ośmielił się je obrazić, 

dopuścił się niedowiarstwa lub podejrzał ich rytuały (zob. Orfeusz). 

 

Minotaur - zob. Tezeusz, Ariadna i Minotaur. 

Muzy - owoc dziewięciu miłosnych nocy, które Zeus spędził z 

Mnemosyne (Pamięcią). Były  przede wszystkim pieśniarkami i inspirowały 

muzykę (od nich pochodzi słowo „muzyka"), jednak patronowały także myśli 

we wszelkich jej przejawach, takich jak wymowa, sztuka przekonywania, 

mądrość, historia, matematyka i astronomia. Ich śpiewem, przy źródle 

Hippokrene na górze Helikon lub na Olimpie, kierował sam Apollo. 

 

Nimfy - córki Zeusa, które dzielono na różne grupy: meliady - nimfy 

jesionów, nereidy - spokojnego morza, najady - źródeł i rzek, driady - 

mieszkanki poszczególnych drzew, oready – gór i wreszcie alseidy - leśnych 
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ostępów. Uważane za pomniejsze bóstwa, towarzyszyły innym bogom, choćby 

Artemidzie i Posejdonowi. 

 

Odyseusz - dzisiejsze słowo „Odyseja" zawdzięcza swe znaczenie 

dziesięcioletniej tułaczce Odyseusza w drodze powrotnej na Itakę po również 

trwającej dziesięć lat wojnie pod Troją. Na dobrą sprawę trudno stwierdzić, 

która z tych przygód była bardziej niebezpieczna, przerażająca i smutna. Heros 

ten jednak przetrwał katastrofy morskie, nieprzychylność bogów, zakusy 

czarodziejek; oparł się, choć z trudem, hipnotycznemu urokowi śpiewu syren; 

był świadkiem śmierci pożeranych przez cyklopa Polifema towarzyszy. Być 

może sił dodawała mu miłość i tęsknota do swej wiernej małżonki, Penelopy. 

Tak czy inaczej, przeszedł wszystkie próby i niebezpieczeństwa, zyskując sobie 

sławę bohatera. Po powrocie na Itakę, udał się w przebraniu do swego pałacu, 

gdzie zastał mnóstwo otaczających Penelopę zalotników. Tu także wykazał się 

sprytem, zabijając wszystkich przy pomocy łuku, który on jeden potrafił napiąć. 

 

Olimp, góra - zob. Zeus. 

 

Orfeusz i Eurydyka - Orfeusz byt wspaniałym muzykiem, a swoją lirę 

otrzymał wprost od Apollina. Grał i śpiewał tak cudownie, że słuchały go dzikie 

zwierzęta, drzewa nachylały się ku niemu, by lepiej słyszeć, i nawet skały 

zdawały się reagować na jego kunszt. Przyłączywszy się do Argonautów, 

śpiewał dla nich, pomagając wioślarzom utrzymać rytm. W drodze powrotnej 

poślubił nimfę o imieniu Eurydyka. Kiedy śmiertelnie ukąsił ją wąż, 

zrozpaczony śpiewak podążył za nią do podziemia, by ją odzyskać. Hades 

zgodził się mu ją oddać, pod warunkiem, że w drodze powrotnej nie będzie się 

oglądał za siebie. Gdy małżonkowie opuszczali już królestwo podziemia, 

Orfeusza ogarnęły wątpliwości i obejrzał się, aby sprawdzić, czy Eurydyka 

podąża za nim. Wtedy właśnie stracił ją na zawsze. Głosił kult Apollina jako 
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największego z bogów, co nie podobało się Dionizosowi, który nasłał na niego 

menady (zob. powyżej). Te rozerwały go na kawałki i wrzuciły jego głowę, 

wciąż nie przestającą śpiewać, do trackiej rzeki Hebros. Od czasu gdy fale 

morskie wyrzuciły ją na brzeg wyspy Lesbos, jej mieszkańcy są ponoć 

niezwykle utalentowani muzycznie. 

 

Pan - patron pasterzy i stad, syn Hermesa i nimfy, która miała porzucić go 

zaraz po urodzeniu, na widok jego zwierzęcej twarzy, brody, rogów, sierści i 

kopyt. Obdarzony był niezwykłą energią i aktywnością seksualną i z równą 

namiętnością ścigał przedstawicieli obu płci. To od niego Apollo uczył się 

sztuki jasnowidzenia, ku niemu też zwracali się myśliwi, prosząc o radę. 

Uwielbiał wylegiwać się w cieniu drzew, nad strumieniami Arkadii. Ten, kto 

zakłócił jego drzemkę, gorzko tego żałował. 

 

Pandora - zob. Prometeusz. 

 

Pegaz - zob. Posejdon. 

 

Penelopa - zob. Odyseusz. 

 

Persefona (inaczej Kora, czyli „młoda dziewczyna") - zbierała kwiatki na 

łące, gdy ziemia rozstąpiła się, by ją pochłonąć. Tak właśnie porwał ją Hades, 

uwożąc na swym rydwanie. Jej zrozpaczona matka, Demeter, dowiedziawszy się 

prawdy, opuściła Olimp na znak protestu i sprawiła, że ziemia stała się jałowa i 

nie przynosiła plonów. Wówczas Zeus nakazał Hadesowi oddać Persefonę, ale 

było to już niemożliwe, gdyż dziewczyna zjadła w podziemiu ziarnko granatu, 

co ostatecznie związało ją z królestwem cieni. W drodze kompromisu 

postanowiono, że będzie wracać na ziemię na trzy czwarte roku, a pozostałe 

miesiące będzie spędzać z Hadesem. Wtedy Demeter podzieliła rok na cztery 
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różne pory. Kiedy Persefona była z Hadesem, panowała zima, a gdy opuszczała 

królestwo podziemia, nastawała wiosna, a po niej lato i jesień. 

 

Perseusz - heros uważany za syna Zeusa i przodka Heraklesa. Jako 

dziecko wraz ze swą matką, Danae, został zamknięty w drewnianej skrzyni i 

wrzucony do morza przez dziadka, przestraszonego przepowiednią, zgodnie z 

którą wnuk miał pozbawić go życia. Fale wyrzuciły jednak skrzynię na brzeg 

wyspy Serifos, gdzie chłopca i jego matkę odnalazł pewien rybak, który się nimi 

zaopiekował. Gdy Perseusz dorósł, władca wyspy zażądał, by przyniósł mu 

głowę gorgony Meduzy, której spojrzenie miało moc zamieniania człowieka w 

kamień. Ten zwrócił się o pomoc do bogów. Uzyskał protekcję Ateny i 

Hermesa, a od Hadesa dostał hełm, sprawiający, że stał się niewidzialny, oraz 

skrzydlate sandały. Udało mu się ściąć głowę gorgony, patrząc na jej odbicie na 

gładkiej tarczy Ateny. Wracając, zauważył Andromedę, przykutą do skały za 

winy jej matki. Zapłonął natychmiast miłością do niej i uwolnił dziewczynę. Po 

powrocie dowiedział się, że w międzyczasie król Sefiros zgwałcił jego matkę. 

Przy pomocy głowy gorgony zamienił jego i cały dwór w głazy, a samą głowę 

potwora oddał Atenie, która umieściła ją na swej tarczy. Później wziął udział w 

igrzyskach, zorganizowanych przez króla Larisy. Rzucony przez niego dysk 

zmienił tor lotu i śmiertelnie ugodził jego dziadka, siedzącego na widowni, 

spełniając w ten sposób proroctwo. 

 

Posejdon - brat Zeusa, bóg mórz, trzęsień ziemi, sztormów i burz oraz 

patron rybaków. W walce z Kronosem i Tytanami dzierżył trójząb, podarowany 

mu przez cyklopów. Jego uderzeniami potrząsał morzem i lądem. Po 

zwycięstwie przypadło mu w udziale królestwo oceanu i zamieszkał odtąd w 

jego głębinach. Miał sporo niezwykłych potomków, jak choćby cyklop Polifem, 

dobrze znany Odyseuszowi, a z jego związku z gorgoną Meduzą pochodził 

Pegaz - skrzydlaty koń. Często kłócił się z innymi bogami o władzę w 
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ważniejszych miastach - Atenach, Koryncie czy Argos, ale i tak najbardziej 

nienawidził Trojan, którzy rozgniewali go, nie odwdzięczając się za pomoc przy 

budowie ich miasta. 

 

Prometeusz - jak na kogoś o imieniu „zaradny", wykazywał się rażącym 

brakiem zapobiegliwości. Pragnąc pomóc ludziom, wykradł z Olimpu ogień, za 

co Zeus srodze go ukarał, przykuwając łańcuchem do skały na Kaukazie i 

nasyłając nań orła, który szarpał jego wciąż odrastającą wątrobę. Następnie 

wysłał Pandorę do jego brata, Epimeteusa („niezaradny"). Gdy ta, powodowana 

ciekawością, otwarła puszkę, na świat przedostało się całe zło i jedyna 

pocieszycielka - nadzieja. Co do Prometeusza, to został ostatecznie uwolniony 

przez Heraklesa, któremu udzielił rady w jednej z jego dwunastu prac. 

 

Sąd Parysa - bogini niezgody, Eris, doprowadziła do kłótni między 

Ateną, Herą a Afrodytą, ciskając między nie złote jabłko, z przeznaczeniem dla 

najpiękniejszej spośród nich. Żaden z bogów nie chciał narażać się boginiom, 

rozstrzygając spór, i w końcu Hermes zaprowadził je na szczyt góry Ida, gdzie 

Parys, syn Priama, króla Troi, miał podjąć decyzję, której z nich należy się 

jabłko. Wszystkie próbowały go przekupić: Atena obiecywała mądrość i 

zwycięstwo w walce, Hera - całe królestwo Azji, a Afrodyta - ostateczna 

triumfatorka w tym konkursie - miłość Heleny spartańskiej. 

 

Tezeusz, Ariadna i Minotaur - ojciec Tezeusza, Egeusz, król Aten, 

odesłał go jako dziecko, w trosce o jego bezpieczeństwo, daleko od rodzinnego 

miasta. Jego syn powrócił jako szesnastoletni młodzieniec o niebywałej sile, by 

odebrać broń, pozostawioną dlań przez ojca. Czekało go niespokojne życie 

pełne przygód, z których najsłynniejszą miało stać się zabicie Minotaura na 

Krecie. Jej władcy, królowi Minosowi, co dziewięć lat posyłano daninę w 

postaci siedmiu młodzieńców i siedmiu dziewcząt, które rozszarpywał 
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Minotaur. Ten półbyk i półczłowiek był owocem zwierzęcej żądzy królowej 

Pasifae i wielkiego byka, przysłanego przez Posejdona. Minotaura trzymano w 

pałacu na Krecie, zwanym Labiryntem. Ariadna, córka Minosa, pokochała 

Ateńczyka i pomogła mu zabić potwora. Dała mu kłębek nici, którymi znaczył 

drogę w pałacu i dzięki którym mógł, zgładziwszy Minotaura, odnaleźć wyjście. 

Towarzyszyła mu później w ucieczce z wyspy, lecz on porzucił ją na Naksos. 

Tu z kolei dostrzegł ją Dionizos, który zlitował się nad zrozpaczoną dziewczyną 

i sam się z nią ożenił. A Tezeusz, wracając do Aten, zapomniał zmienić czarne 

żagle na biate (na znak zwycięstwa), przez co Egeusz, przekonany że jego syna 

rozszarpał Minotaur, rzucił się do morza, które odtąd nazywa się Egejskim. 

 

Tytani - sześciu synów Gai i Uranosa. Ich siostry, z którymi mieli spłodzić 

najprzeróżniejsze bóstwa, nazywały się tytanidy. Najmłodszym z nich był 

Kronos, który, strąciwszy z tronu ojca, przywrócił braciom władzę. Stracili ją 

jednak na rzecz mieszkańców Olimpu, pod wodzą Zeusa, po straszliwej walce 

zwanej tytanomachią. 

 

Uranos - uosobienie Nieba; z jego związku z Gają (Ziemia) zrodzone 

zostało liczne potomstwo, w tym Kronos  i tytani. Gaja, przerażona nienasyconą 

żądzą małżonka, zwróciła się po protekcję do swych synów, z których jedynie 

Kronos zgodził się jej pomóc. Sierpem obciął organy płciowe Uranosa i wrzucił 

je do morza, przyczyniając się do narodzin Afrodyty. 

 

Wojna trojańska - kiedy Menelaos, król Sparty, uświadomił sobie, że 

Parys uciekł z jego żoną Heleną, wezwał do siebie swego brata, panującego w 

Mykenach Agamemnona. Razem zebrali całą potęgę Grecji, by odzyskać 

Helenę. Tak zaczął się konflikt zwany wojną trojańską, którego historia jest 

chyba największą z opowieści antycznego świata. Na jej kartach pojawiają się 

najznamienitsi z herosów: Ajaks, Achilles, Troiłoś, Hektor, Parys, Priam, 
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Diomedes i Eneasz. Nawet Iliada Homera opowiada o jednym tylko jej aspekcie 

- gniewie Achillesa. Trwająca dziesięć lat wojna, toczona o kobietę, była 

ostatnią walką dla wielu herosów. Miał ją rozstrzygnąć dopiero podstęp 

Greków, którzy wewnątrz wielkiego drewnianego konia, pozornie podarunku 

dla oblężonych Trojan, przemycili do miasta zastęp zbrojnych. Sprytny fortel 

wymyślił ponoć Odyseusz, który, podobnie jak większość tych, którzy przeżyli, 

miał spore kłopoty z powrotem do domu. 

 

Zeus - był najwyższym z bóstw, władcą bogów i ludzi, władzę zdobył w 

drodze zbrojnych zmagań. Jego ojciec, tytan Kronos, przejął władzę, 

pozbawiając męskości swego ojca, boga niebios Uranosa, a sam drżał z obawy 

że, zgodnie z przepowiednią, jedno z jego dzieci sięgnie po tron. Połknął więc 

wszystkie swe dzieci oprócz Zeusa, którego matka Reja ukryła w grocie na 

Krecie. Tutaj krzyki dziecka zagłuszali Kureci - demoniczni wojownicy - 

uderzając mieczami o tarcze. Gdy Zeus urósł, zatruł Kronosa, który 

zwymiotował całe swe potomstwo, z którego pomocą, przy współudziale 

cyklopów, udało mu się przegnać Kronosa i tytanów z Olimpu, siedziby bogów. 

Cyklopi dali mu groźną broń - piorun, który stał się symbolem jego władzy i 

potęgi, a także znakiem, że włada on również pogodą i deszczem. Zeus 

wykorzystywał swą pozycję, by utrzymywać porządek we wszechświecie, 

sprawować kontrolę nad innymi bogami i ludźmi i spełniać własne kaprysy. 

Wiele mitów mówi o jego rozlicznych metamorfozach, mających umożliwić mu 

zbliżenie się do śmiertelnych kobiet tak, by zazdrosna Hera niczego nie 

spostrzegła. Owocem jego licznych związków byli między innymi Herakles, 

Perseusz  i Helena. 

 

(Źródło: M. Ellingham, M. Dubin, N. Jansz, J. Fisher, Grecja, wyd. II, Bielsko Biała 2000). 
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Najważniejsze daty w dziejach Grecji 

 

 

3000—2100 — Okres wczesnominojski. 

2100—1580 — Okres średniominojski. 

Ok. 1750 — Zburzenie pałaców w Knossos i Faistos. 

1580—1200 — Okres późnominojski. 

1450—1400 — Przewaga Krety na morzu. 

Ok. 1200 — Zburzenie Knossos. 

XII w. — Wojna trojańska. 

VIII w. — Pierwsza wojna meseńska. 

VIII—VI w. — Wielka kolonizacja. 

VII w. — Początek tyranii w Azji Mniejszej 

VII w. — Druga wojna meseńska. 

Ok. 630 — Zamach Kylona. 

657—627 — Tyrania Kypselosa w Koryncie. 

627—585 — Tyrania Periandra w Koryncie. 

621 — Prawa Drakona. 

VI w. — Powstanie Związku Peloponeskiego. 

594 — Działalność reformatorska Solona. 

560—527 — Tyrania Pizystrata w Atenach. 

537—522 — Tyran Polikrates na Samos. 

514 — Zabójstwo Hipparcha, syna Pizystrata. 

512 — Wyprawa Dariusza na Scytów. 

510 — Wygnanie Hippiasza, syna Pizystrata z Aten. 

Ok. 508/7 — Ustawodawstwo Kleistenesa. 

500—449 — Wojny grecko-perskie. 

500 — Powstanie Greków małoazjatyckich przeciw Persom. 

494 — Zburzenie Miletu przez Persów. 
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493—492 — Temistokles archontem w Atenach. 

492 — Pierwsza wyprawa Mardoniusza. 

490 — Bitwa pod Maratonem. 

483 — Powstanie ateńskiej floty morskiej. 

480 — Wyprawa Kserksesa na Grecję. 

480 —Bitwa pod Salaminą. 

479 — Bitwa pod Platejami. 

479 — Bitwa koło przylądka Mykale. 

477 — Zakończenie budowy portu w Pireusie. 

477 — Powstanie Pierwszego Związku Morskiego. 

469 — Zwycięstwo Kimona nad Persami nad rzeką Eurymedontem w Pamfilii. 

464 — Powstanie helotów (trzecia wojna meseńska). 

462 — Reformy Efialtesa. 

461 — Wygnanie Kimona. 

454 — Zniszczenie floty ateńskiej w Egipcie. 

454 — Przeniesienie skarbca związkowego z wyspy Delos do Aten. 

449 — Zwycięstwo Ateńczyków nad Persami pod Salaminą Cypryjską. 

447 — Związek beocki z Tebami na czele. 

445 — Ustawa o ograniczeniu prawa obywatelstwa. 

444/3—429 — Perykles strategiem państwa ateńskiego. 

440 — Powstanie na Samos i w Bizancjum. 

431—404 — Wojna peloponeska. 

431 — Napad na Plateje. 

431—422 — Wojna archidamejska. 

429—422 — Kleon na czele demokracji ateńskiej. 

422 — Bitwa pod Amfipolis. 

421 — Pokój Nikiasa. 

420 — Alcybiades wybrany strategiem. 

418 — Bitwa pod Mantineą. 
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416—415 — Alcybiades i Nikias strategami. 

415—413 —Wyprawa Ateńczyków na Sycylię. 

411 — Przewrót oligarchiczny w Atenach. 

411 — Zwycięstwo Ateńczyków nad Spartanami w bitwie morskiej pod 

Abydos. 

410— Zwycięstwo Ateńczyków nad Spartanami pod Kyzikos. 

407— Powrót Alcybiadesa do Aten. 

407 — Lizander na czele floty spartańskiej. 

407 — Klęska floty ateńskiej w bitwie u przylądka Notion. 

406 — Zwycięstwo Ateńczyków koło Arginuz. Skazanie strategów. 

406—367 — Dionizjusz I, tyran syrakuzański. 

405 — Bitwa nad Aigospotamoi. 

404 — Spartanie (Lizander) zajmują Ateny. 

404 —Trzydziestu tyranów w Atenach. 

403 — Przywrócenie demokracji w Atenach. 

401 — Bitwa pod Kunaksą. 

399—394 — Wojna Sparty przeciwko Persji. 

399 — Powstanie Kinadona w Sparcie. 

395—387 — Wojna koryncka. 

394 — Zwycięstwo floty perskiej nad spartańską koło Knidos. 

387 — Pokój Antalkidasa. 

379 — Przewrót demokratyczny w Tebach. 

378—355 — Drugi Ateński Związek Morski. 

371 — Bitwa pod Leuktrami. 

371—362 — Hegemonia Teb. 

362 — Bitwa pod Mantyneą. 

369—336 — Filip II, król macedoński. 

358—355 — Wojna ze sprzymierzeńcami. 

355—346 — Wojna święta. 
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338 — Bitwa pod Cheroneą. 

338—337 — Kongres koryncki. 

336—323 — Aleksander Macedoński. 

334 — Bitwa nad Granikiem. 

333 — Bitwa pod Issos. 

332 — Założenie Aleksandrii w Egipcie. 

331 — Bitwa pod Gaugamelą. 

327—324 — Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii. 

323—30 —Dynastia Ptolemeuszów w Egipcie. 

312—64 — Dynastia Seleucydów we wschodnich częściach monarchii 

Aleksandra Macedońskiego. 

283—168 — Dynastia Antigonidów w Macedonii. 

283—133 — Dynastia Attalidów w Pergamonie. 

Ok. 280 — Powstanie Związku Achajskiego. 

266—263 — Wojna chremonidejska.           

245—241 — Agis IV w Sparcie. 

235—221 — Kleomenes III w Sparcie. 

207—192 — Tyrania Nabisa w Sparcie. 

168 — Bitwa pod Pydną. 

167—130 — Powstanie w Palestynie pod przywództwem Machabeuszów. 

148 — Macedonia prowincją rzymską. 

146 — Zburzenie Koryntu. 

30 — Podbój Egiptu przez Rzymian. 
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