
GRECJA   
      KULTURA  SZTUKA  ARCHITEKTURA   MYKENY 
       NAUKA  HIPOKRATES HELLENO BUDDYZM 

Kuros  -Doryfos -Poliklet  -Argos -  Epidauros  -Asklepejon-  Galen - Hipokrates - Safona - 
Pindar  Filon z Laryssy – Ołtarz –  Oxyrynchos jest także stanowiskiem archeologicznym - 
jednym z najbardziej znaczących w historii  oraz  Mykeny 

KUROS
Kuros (stgr.κοῦρος – młodzieniec) – typ posągu w sztuce starożytnej Grecji, 
przedstawiający stojącego, nagiego młodego mężczyznę z falistymi włosami 
i zagadkowym uśmiechem (archaiczny uśmiech), z rękami zawsze 
opuszczonymi wzdłuż ciała i lewą nogą wysuniętą lekko do przodu. Ten typ 
posągu był charakterystyczny dla drobnej i monumentalnej sztuki greckiej 
okresu archaicznego (około 640-430 p.n.e.). 

Kompozycja i wykonanie
Rzeźby  te  są  zwartymi,  zamkniętymi,  blokowymi  bryłami  o  frontalnym
ustawieniu.  Postać w sztywnej, lekko wykrocznej pozie, statyczna.  Dłonie
zwinięte  w  pięści.  Twarze  bezosobowe,  o  ponadczasowej  młodości.
Przypominają kanon egipski, gdyż w okresie archaicznym Grecja była pod
wpływem sztuki  Egiptu  .Wykonane są  z  miękkiego kamienia,  marmuru i
niekiedy z brązu. Posągi mają wysokość od kilkudziesięciu cm do ponad 3 m
wysokości. W VI wieku p.n.e. pojawia się pewne ożywienie psychiczne, tzw.
archaiczny uśmiech. W VI wieku p.n.e. dochodzi również do rozbudowania
kompozycji,  czego przykładem jest Moschoforos – rzeźba przedstawiająca
młodzieńca  niosącego  cielę.  Jest  to  zerwanie  z  symetrią  widoczną  w
postaciach kurosów.

Tendencja dorycka i jońska
Liczne, naturalnej wielkości posągi wykonywały w VI wieku p.n.e. zarówno doryckie warsztaty
rzeźbiarskie (np. Kleobis i Biton dłuta Polimedesa), aktywne na terenie Grecji właściwej i Wielkiej
Grecji,  jak i  pracownie jońskie (np.  Kuros z Melos,  ok. 550-540 p.n.e.),  działające na wyspach
Morza Egejskiego i wybrzeżach  greckiej  Azji Mniejszej. Sposoby opracowania kurosów w tych
warsztatach były różne. Jedne były bardziej krępe, masywne, o zwartym ciele (tendencja dorycka),
inne  miały  smukłe,  delikatnie  opracowane  ciała  (tendencja  jońska).Nagie  postaci  młodzieńców
świadczą o zainteresowaniu pięknem ludzkiego ciała.  Ponadczasowa młodość i uogólnione rysy
twarzy są wynikiem dążenia do osiągnięcia idealnego piękna. Są to wzorce postaci ludzkiej, a być
może  także  portrety konkretnych  ale   bliżej  nieznanych obecnie   osób.  Kurosy ustawiane  w
pobliżu  świątyń  upamiętniały  zwycięzców  igrzysk  sportowych.  Ustawiane  na  grobach  były
substytutem zmarłego. W świątyni (najczęściej Apollina) poświęcone były bóstwu – stanowiły dar
wotywny.

Przykłady posągów
• Kuros z Nowego Jorku, 
• Kuros z Dipylonu, 
• Kuros z Sunion, ok. 590 p.n.e., Ateny, 
• Apollo z Tenei, ok. 550 p.n.e., Monachium, 
• Kuros z Anawysos, ok. 530 p.n.e., Ateny, 
• Kleobis i Biton.                                             1.



Kuros z Sunion – marmurowa attycka rzeźba przedstawiająca
nagiego  młodzieńca  (kuros)  datowana  na  ok.  600  p.n.e.,
znajdująca  się  obecnie  w  zbiorach  Narodowego  Muzeum
Archeologicznego w Atenach.

Kuros z Sunion ma 3,05 m wysokości,  umieszczony jest  na
prostokątnym  cokole  o  wymiarach  0,98×0,80  m.  Został
odkopany  w  1906  roku  przed  świątynią  Posejdona  na
przylądku  Sunion.  Rzeźba  zachowała  się  z  poważnymi
ubytkami,  zaginęły  cała  lewa noga i  prawa powyżej  kolana
(zostały one odtworzone podczas renowacji), a także lewa ręka
poniżej ramienia. Lewa strona twarzy i fragment prawej ręki
są uszkodzone. Wyraźne ślady erozji na powierzchni posągu
świadczą, że przez długi czas stał on na wolnym powietrzu lub
był gdzieś  zamoczony .
Rzeźba  przedstawia  klasycznego  kurosa,  wykonanego  z
zachowaniem  zasady  frontalności.  Młodzieniec  stoi  z  lewą
nogą  lekko  wysuniętą  do  przodu,  z  rękami  opuszczonymi

wzdłuż ciała i  zaciśniętymi w pięści dłońmi opartymi na udach.
Długie  włosy  z  lokami  opadają  na  plecy,  na  czole  związane  są
przepaską. 
Oczy postaci są duże, podbródek wyraźnie zaznaczony. Widoczne
są pewne innowacje stylistyczne w stosunku do typowych kurosów
z tego okresu: staranny modelunek mięśni brzucha i pleców oraz
brak archaicznego uśmiechu na twarzy.

Apollo z Tenei (lub Kuros z Tenei) – antyczna marmurowa rzeźba
grecka z okresu archaicznego.

Rzeźba jest datowana w przybliżeniu na lata 560-550 p.n.e. Mierzy
1,53 m wysokości. Została znaleziona w 1846 na cmentarzu w 
Tenei (niedaleko Koryntu), a wykonana została prawdopodobnie w
warsztacie korynckim jako pomnik nagrobny. Od 1853 zabytek 
znajduje się w Gliptotece monachijskiej.

Posąg stanowi typowy przykład kurosa z tradycyjnym 
archaicznym uśmiechem. Charakteryzują go wysmukłe proporcje i 
miękkie opracowanie konturów.

Encyklopedia sztuki starożytnej, praca zbiorowa, WAiF i 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 80,
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Kuros z Anawysos – grecka marmurowa rzeźba antyczna z ok. 530 
p.n.e. Znaleziony na cmentarzysku w Anawysos koło Aten. Na bazie 
posągu wypisana jest inskrypcja: Stań i westchnij przy grobie Krojosa, 
który poległ w pierwszym szeregu walczących, zabity przez dzikiego 
Aresa. Wysokość posągu wynosi ok. 194 cm. Obecnie znajduje się w 
Muzeum Narodowym w Atenach. 

Kleobis i Biton – dwa niemal
jednakowe, starożytne greckie
posągi, powstałe ok. 600-580
p.n.e., których autorstwo
przypisuje się Polimedesowi z
Argos (co ustalono na podstawie
częściowo uszkodzonej sygnatury
na bazie obu posągów).

Rzeźby  wykonane  zostały  z
marmuru i wyobrażają dwóch nagich, stojących młodzieńców
(kurosów), od których emanuje siła i brutalność. Wrażenie to
zostało  wywołane poprzez  ukształtowanie  postaci  o  małych
głowach  z  niskimi  czołami,  szerokimi  ramionami  i
muskularnymi nogami. Wrażenie agresji potęguje układ rąk,
które nie zwisają wzdłuż ciała, lecz są lekko zgięte w łokciach, co wraz z wykrokiem lewej nogi
nadaje  im  szczególną  wymowę.  Na  stosunkowo  szerokiej  twarzy  widać  wielkie  oczy,  które
pierwotnie były malowane nie zachowaną polichromią. Długie włosy nad czołem ułożone są w
loczki, zaś z tyłu, zaczesane za uszy, opadają na ramiona trzema lokami z każdej strony głowy.

Posągi odkryte zostały wraz ze zniszczoną inskrypcją dedykacyjną (1893, 1894 i 1909) w okręgu
Apollina w Delfach. Postacie młodzieńców zostały arbitralnie zidentyfikowane jako mitologiczne
postacie  synów Kolyppe, kapłanki  Hery w Argos,  o imionach Kleobis  i  Biton,  których historię
opowiada Herodot w „Dziejach” (1, 31). Według innej hipotezy posągi wyobrażają Dioskurów.

Silna  i  krępa  budowa  ciała,  widoczna  w  postaciach  młodzieńców,  została  uznana  za  rys
charakterystyczny rzeźby peloponeskiej.Aktualnie posągi znajdują się w muzeum w Delfach.

Polimedes z Argos – rzeźbiarz grecki ze szkoły argiwskiej aktywny w pierwszej połowie VI wieku
p.n.e.Znany  jest  z  częściowo  uszkodzonej  sygnatury  wykutej  na  bazie  dwóch  marmurowych
posągów  kurosów  identyfikowanych  z  mitologicznymi  bliźniakami  Kleobisem  i  Bitonem  lub
Dioskurami, dedykowanych ok. 590 p.n.e. w okręgu Apollina w Delfach.
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Doryforos Włócznik (gr. niosący włócznię) – 
rzeźba Polikleta okresu klasycznego w 
starożytnej Grecji powstała w latach 450-440 
p.n.e.

Poliklet wprowadził do swojego dzieła 
zasadę kontrapostu, czyli przeciwwagi: 
ciężarów, mas, napięć, kierunków. Jest to 
swobodne ułożenie ciała i zatrzymanie w 
czasie. Lekkiemu nachyleniu linii bioder 
odpowiada nachylenie w przeciwnym 
kierunku linii ramion. Cały ciężar ciała 
utrzymuje jedna noga mocno przytwierdzona 
do podłoża, druga delikatnie odsunięta do 
tyłu pozostaje w spoczynku. Temu układowi 
nóg odpowiada przeciwne ułożenie rąk: jedna
dźwiga włócznię (pracuje), druga jest 
rozluźniona.

Wszystkie części ciała są wyodrębnione, 
wyraźnie zaznaczone. Pod warstwą skóry i 
mięśni wyczuwa się ich konstrukcję – 
kościec. Rzeźba harmonijna, spokojna, 
matematyczne proporcje, którymi szczególnie
interesował się artysta, posługując się 
długością głowy, palca czy nosa jako 
jednostką miary. Doryforos podobnie jak 
kurosy archaiczne był greckim  bogiem, 
raczej Apollinem oraz ideałem człowieka.
Poliklet opracował system proporcji 
widoczny w Doryforosie, oparty na średnicy 
kciuka (średnica kciuka x 100 = wysokość 
postaci) oraz na okręgu tworzonym przez 
owal łuków żeber i kości miednicy ze 
środkiem w miejscu pępka. Sprowadzanie 
ciężaru na jedną nogę, wynika z zauważenia 

naturalnego ruchu człowieka, prowadzi do tworzenia rzeźb o większej naturalności.

Kontrapost − w sztukach plastycznych sposób ustawienia postaci tak, iż cały ciężar jej ciała opiera
się na jednej nodze, podczas gdy druga jest odciążona i lekko wspiera się na ziemi. Ten układ nóg
równoważony jest przez wygięcie tułowia i rąk - barki są pochylone przeciwnie w stosunku do
bioder, co w połączeniu z pochyleniem głowy sprawia, że kręgosłup postaci tworzy kształt litery
"S".  Jedna  z  rąk  zwykle  jest  spuszczona,  a  druga  coś  dzierży.Kontrapost  znany  był  już  w
starożytnym  Egipcie  i  Grecji.  Wypierał  z  czasem  frontalne  przedstawienie  postaci,  opartej  w
równym  stopniu  na  dwóch  nogach,  stosowane  w  archaicznej  fazie  rozwoju  rzeźby  greckiej.
Powszechnie  przyjął  się  w  rzeźbie  greckiej  okresu  klasycznego  (za  wzorcowy  przykład
zastosowania koncepcji uważany jest Doryforos dłuta Polikleta z Argo

M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie. Od paleolitu po wieki średnie. Tom 1, Warszawa 1976.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2006. 
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Figura serpentinata – w sztukach
plastycznych układ postaci
charakteryzujący się silnym, czasem wręcz
nienaturalnym, skręceniem ciała, mający
na celu nadanie jej lekkości i dynamiki.
Taka forma upowszechniła się w
manieryzmie włoskim. Do przykładowych
dzieł wykorzystujących taki schemat
należą rzeźby Jeana de Boulogne
(Giambologni) (m.in. Porwanie Sabinki, 
Samson i Filistyn, Alegoria architektury).
Spiralny układ ciała swoją genezą sięga
antyku, głównie sztuki starożytnej Grecji
(np. Dyskobol dłuta Myrona), był również
chętnie stosowany w baroku (np. Dawid
Gianlorenza Berniniego). 

Giambologna, 
Porwanie Sabinki, 1574-82 Poliklet 

Polyklet  z  Argos (gr.  Πολύκλειτος
Polýkleitos) – rzeźbiarz grecki pochodzący
z miasta Argos na Peloponezie, żył
 w latach 450-415 p.n.e. 

Tworzył w V wieku p.n.e. także w Atenach  i Olimpii.Był uczniem Hageladesa (zwanego 
też Ageladasem). Był założycielem szkoły rzeźbiarskiej w Argos działającej jeszcze długo po jego
śmierci. Swoją teorię proporcji ludzkiego ciała zawarł  w niezachowanym traktacie Kanon 
(gr. miara, reguła, wzorzec), według którego stopa powinna być równa 1/6 ciała, głowa – 1/8, dłoń
1/10,  natomiast  wszystkie  te  wielkości  powinny  być  wielokrotnościami  modułu,  którym  była
szerokość  palca  u  ręki.  Praktycznym  zastosowaniem  swojej  teorii  uczynił  rzeźbę  mężczyzny
niosącego  włócznię,  czyli  Doryforosa (ok.  450  r.  p.n.e.).   W tym  posągu  została  także  użyta
stworzona przez Polikleta zasada kontrapostu. Kanon Polikleta stosowany był w rzeźbie antycznej
aż  do  czasów  Lizypa  (IV  wiek  p.n.e.).  Innymi  znanymi  rzeźbami  są  Diadumenos i  Ranna
Amazonka, która pokonała w konkursie w Efezie rzeźbę Fidiasza o tym samym temacie. Uznanie
starożytnych  zyskała  również  jego  Hera z  Argos.  W  tym  posągu  wykonanym  techniką
chryzelefantyny Poliklet ukazał boginię nietypowo. Zazwyczaj przedstawiana była ona jako kobieta
w wieku średnim, ubrana bardzo bogato, natomiast ten posąg przedstawiał młodą, uśmiechającą się
Herę, ze skromnym diademem we włosach.
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Chryzelefantyna (gr. chryselephantinos, ze złota i kości słoniowej, od chrysos, złoto i elephas, 
słoń) – technika rzeźbiarska w starożytności, która wykorzystywała kość słoniową i złoto oraz inne 
drogie materiały (np. kamienie szlachetne).

Kością słoniową pokrywano twarz i inne odsłonięte części ciała, złotą blachą (często inkrustowaną
kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi) - szaty, włosy, akcesoria. Pokrywane tymi materiałami
posągi bóstw umieszczano w starożytnych świątyniach.  Żaden z nich nie  przetrwał do naszych
czasów. Wszystkie zostały zdewastowane wskutek grabieży dla ponownego wykorzystania bardzo
cennych materiałów.Wykonany przez Fidiasza olbrzymi chryzelefantynowy posąg Zeusa w jego
świątyni w Olimpii starożytni zaliczali do siedmiu cudów świata.Technikę tę stosowano również
później (średniowiecze, nowożytność), ale ze względu na kosztowność, do małych rzeźb i  dość
rzadko.

Kanon (sztuka) – zespół wzorców, reguł i metod wytwarzania obowiązujących w danym okresie w
odniesieniu  do  przedstawiania  ludzkiej  postaci,  stylu  architektonicznego,  lub  wszelkich  form
artystycznych na określonym obszarze.
Pojęcie kanonu zawsze było ściśle powiązane z zagadnieniami proporcji, będąc wyrazem poglądów
estetycznych  panujących  w  danym  okresie  rozwoju  kultury.  Przykładem  jest  kanon
architektoniczny, który był wyrazem poglądu, iż doskonałość formy w sztuce architektonicznej jest
uzależniona od matematycznego stosunku części danej kompozycji do jej całości.
Najstarszy i najdłużej obowiązujący był kanon sztuki starożytnego Egiptu. W starożytnym Egipcie
miał znaczenie religijne i polityczne.  Określał ściśle sposób obrazowania człowieka zależnie od
hierarchii  społecznej.  Kanon  egipski  regulował  zasady  w  malarstwie,  rzeźbie  i  płaskorzeźbie.
Ewoluował  na  przestrzeni  trzech  tysięcy  lat,  do  końca  pozostając  przy  swoich  podstawowych
założeniach.
 W rzeźbie figuratywnej obowiązywał system modularny zbudowany na siatce kwadratów: postać
stojącą dzielono na 19 części (od Późnego Państwa 21 lub 25), a siedzącą na 15. Poszczególnym
częściom ciała odpowiadała stała liczba kwadratów: od czubka głowy do nasady ramion 3 – od
czubka głowy do oczu 1, stąd do podstawy nosa 1 i do ramion 1. Ciało od ramion do kolan 10, a od
kolan do stóp 6. Jeśli było to wyobrażenie mężczyzny w przepasce biodrowej (calasiri), jej dolna
krawędź winna się była znajdować 12½ kwadratu od czubka głowy.

Kanony greckie  wiążą  się  z  pojęciem idealnych proporcji  i  modułem.  Do najbardziej  znanych
kanonów greckich należą:

• kanon Polikleta, według którego wysokość człowieka ma 8 modułów, w tym jeden moduł
stanowi wysokość głowy jako 1/8 całego ciała. 

• kanon Lizypa, według którego wysokość człowieka ma 9 modułów, w tym głowa to 1/9
całości. 

Kanon w starożytnym Rzymie:
• według  Witruwiusza  wysokość  człowieka  to  10  modułów,  moduł  to  wysokość  głowy

mierzona od brody do nasady włosów; z jego rozważań korzystali malarze renesansu. 
Kanony nowożytne:

• kanon Leonarda  da Vinci  -  oparty  jest  o  studium ludzkiego ciała  wpisującego sylwetkę
człowieka w kwadrat i koło, którego środek stanowi pępek. 

• Albrecht Dürer - prowadził studia nad proporcjami ciała kobiety. 
• Le Corbusier - "zasada złotego podziału" przeniesiona na wymiary człowieka stojącego z

podniesioną ręką. 
Różnica między kanonem a stylem w sztuce polega na tym, że styl nie podlega ścisłym regułom i
najczęściej  odnosi  się  do  wszelkich  form ekspresji  artystycznej,  w  tym do literatury  i  muzyki
danego okresu.
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1. Człowiek witruwiański - kanon ciała ludzkiego według Leonarda da Vinci

2. Proporcje ciała ludzkiego według Albrechta Dürera
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Argos (gr. Άργος Argos) – miasto w Grecji, na Peloponezie, w Argolidzie, nieopodal Nauplionu, w 
administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie 
Peloponez, w jednostce regionalnej Argolida. Siedziba gminy Argos-Mykeny. W 2011 roku liczyło 
22 209 mieszkańców.

W mieście  rozwija  się  przemysł  spożywczy i  tytoniowy,  uprawa owoców cytrusowych,  handel
tytoniem i oliwkami. Posiada liczne zabytki jak mury cyklopowe, sanktuarium Apollina, amfiteatr.
Nad  miastem  dominuje  XII-wieczna  twierdza,  następnie  kilkakrotnie  rozbudowywana  przez
Greków, Turków i Wenecjan, aktualnie w stanie dobrze zachowanej ruiny, stale otwarta, dostępna
dla  zwiedzających.Argos  było  jednym  z  najważniejszych  ośrodków  greckich  już  w  epoce
mykeńskiej, co znajduje odbicie także w greckiej mitologii. Było także najważniejszym miejscem
kultu Hery. 

W VII w. p.n.e. miasto to zyskało duże znaczenie wśród greckich państw-miast, dzięki pokonaniu 
Sparty pod Hysiaj w roku 669 (pierwsza bitwa hoplitów) za panowania króla Fejdona, który w tej 
wojnie poparł Ateny.Fejdon zyskał spory autorytet, gdy wskrzesił tradycyjne królestwo Temenidów 
i objął przewodnictwo nad igrzyskami olimpijskimi. Trwałym jego dziełem było wypuszczenie w 
obieg pierwszej monety na Bałkanach i znormalizowanie systemu miar i wag. Gdy zmarł, miasto 
zaczęło podupadać. W czasie wojen perskich w V w. p.n.e. zachowało neutralność, a w ciągu IV w. 
p.n.e. chciało wzmocnić swoją pozycję na Peloponezie, jednak bezskutecznie. Z niemożności 
pozostania neutralnym, a zarazem znaczącym miastem, Argos zdecydowało się poprzeć Filipa II 
Macedońskiego i w ostateczności przystąpiło do Związku Achajskiego, czyli konfederacji państw 
peloponeskich. W 146 r. p.n.e. wraz z całą Grecją dostało się pod panowanie Rzymu. Argos słynęło 
ze swej szkoły medycznej i rzeźbiarskiej (Poliklet).

Amfiteatr (łac. amphiteatrum, z gr. ἀμφιθέατρον 'podwójna widownia, w kształcie koła; połączenie
dwóch teatrów półkolistych w jeden') – odkryta arena o kształcie elipsy lub koła, otoczona – 
najczęściej wznoszącymi się schodkowo – rzędami siedzeń dla widzów i przeznaczona do 
publicznych pokazów m.in. walk gladiatorów, walk z
dzikimi zwierzętami, naumachii.
W starożytnym teatrze greckim była to widownia na
wolnym powietrzu, rozłożona półkoliście na zboczach
pagórków, wyposażona w kamienne siedzenia. W
starożytnym Rzymie budowla ta wykształciła się z
wydzielonego na forum dziedzińca, na którym walczyli
gladiatorzy. Wokół dziedzińców zaczęto umieszczać ławy,
które z czasem stawiano w kilku rządach na usypanym
wale. Później całość zaczęto otaczać murem. 

                                   Amfiteatr Flawijski na monecie 

Ostatecznie amfiteatr stał się wielkim kompleksem rozrywkowym z widownią (cavea) mieszczącą
często  dziesiątki  tysięcy  widzów,  z  wieloma  pomieszczeniami  pomocniczymi,  masztami  do
rozpinania  nad nim osłony  (velarium)  i  wieloma innymi  udogodnieniami.W czasach  imperium
rzymskiego zbudowano setki amfiteatrów, głównie w Italii i na zachodzie. Zdecydowanie mniejsza
liczba amfiteatrów we wschodnich prowincjach imperium była efektem niechęci ich mieszkańców
do  krwawych  rozrywek,  w  których  gustowali  Rzymianie. Najsłynniejszym  amfiteatrem  jest
rzymskie Koloseum.Współcześnie nazwą amfiteatr określa się budowlę widowiskową z kolistą lub
półkolistą, wznoszącą się do góry widownią.
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Epidauros (gr. Ασκληπιείο Επιδαύρου, 
Asklīpieío Epídayroy trl., Asklipiio
Epidawru trb.; gr. Επίδαυρος, Epídayros
trl., Epidawros trb.; dawny polski
egzonim: Epidaur) – miejscowość w
Grecji, w administracji zdecentralizowanej
Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy
Jońskie, w regionie Peloponez, w jednostce
regionalnej Argolida. Siedziba gminy
Epidauros. W 2011 roku liczyła 19
mieszkańców.Epidauros było starożytnym
greckim miastem w Argolidzie na
Peloponezie nad Zatoką Sarońską, obecnie jest stanowiskiem archeologicznym.W Epidauros od VI 
wieku p.n.e. do IV wieku n.e. istniało najsłynniejsze sanktuarium Asklepiosa (Asklepiejon) w 
świecie antycznym, którego kult zastąpił wcześniejszy na tym miejscu kult Apollina Maleatasa. 
Wykopaliska archeologiczne, systematycznie prowadzone od 1879 do 1974 przez archeologów 
greckich, wspomaganych przez badaczy francuskich, odsłoniły imponujące ruiny świętego okręgu 
(temenosu).

Według legendy, gdy w 293 p.n.e. szalała w Rzymie zaraza, księgi sybillińskie nakazały sprowadzić
z Epidauros (rzymskiego Epidaurus) uzdrawiającego boga Asklepiosa (Eskulapa). Specjalna 
delegacja wysłana do Epidauros sprowadziła do Rzymu świętego węża, symbolizującego boga. Na 
Polu Marsowym wąż wśliznął się do rzeki Tyber i popłynął na wysepkę Tyberyjską, gdzie zniknął, 
wskazując w ten sposób miejsce budowy świątyni, ukończonej w 289 roku p.n.e.

Najważniejsze budowle temenosu to:
• propyleje z III wieku p.n.e., stanowiące bramę do sanktuarium położoną od strony 

północnej; 
• świątynia Asklepiosa w formie doryckiego peripterosa, bez wewnętrznej kolumnady i 

opistodomosu, o wymiarach 23,06 × 11,76 m, powstała według projektu Teodotosa ok. 370–
380 p.n.e., z chryzelefantynową statuą boga (około 7 m wysokości; Asklepios siedzący na 
tronie z jedną ręką wspartą na lasce, a drugą spoczywającą na głowie węża, z psem leżącym 
u stóp) dłuta Trasymedesa z Paros, świętym źródłem, wielkim ołtarzem, ozdobiona rzeźbami
m.in. Timoteosa; 

• świątynia Artemidy w formie doryckiego prostylosu (320 p.n.e.); 
• tolos z marmuru o średnicy 21,68 m na planie doryckiego peripterosu z koryncką kolumnadą

wewnątrz, o niejasnej funkcji, zbudowany według projektu Polikleta Młodszego około 350 
p.n.e., ozdobiony wewnątrz malowidłami Pauzjasza z Sykionu; 

• abaton – sypialnia dla pacjentów oczekujących cudownego uzdrowienia podczas snu, w 
kształcie długiej (70 m) stoi z jońską kolumnadą, pochodząca z IV wieku p.n.e. 

Wokół świątyni Asklepiosa i wzdłuż świętej drogi, znajdowały się półkoliste eksedry dla 
kuracjuszy, pomniki wotywne i stele z opisami cudownych uzdrowień.

W najbliższym sąsiedztwie okręgu zbudowano liczne budowle użytkowe:
• katagogejon (hotel) z IV wieku p.n.e., ze 160 pokojami dla pielgrzymów; 
• gimnazjon z palestrą; 
• stadion o bieżni długości 181 m;                                                                                       9.



• łaźnie Asklepiosa z biblioteką (II wiek n.e.) i 
• najlepiej zachowany grecki teatr z 52 rzędami siedzeń ułożonych w dwóch kondygnacjach 

(po 32 i 20), zbudowany przez Polikleta Młodszego około 300 p.n.e., który mógł pomieścić 
14 tysięcy widzów i gdzie co 4 lata odbywały się agony sportowo-dramatyczne zw. 
Asklepiami; okrągła orchestra, otoczona rowem odprowadzającym wody deszczowe, była z 
jednej strony zamknięta wysokim na 4 m proscenium; Pauzaniasz uważał ten teatr za 
największy w Grecji. Widownia teatru jest swoistym fenomenem akustycznym. Rozmowa 
czy moneta rzucona na scenę w jej centralnym punkcie są dobrze słyszalne na całej 
widowni, bez względu na miejsce zajmowane przez widza. Zjawisko szczególnie korzystnej 
akustyki budowli stało się przedmiotem badań naukowych. 

Na wschód od propylei w okresie wczesnochrześcijańskim zbudowano bazylikę, której pozostałości
zachowały się do dnia dzisiejszego.

Eksedra (dawniej też egzedra) – otwarta, półkolista nisza.
Forma  wykształcona  w  architekturze  starożytnej  Grecji  jako  zakończenie  perystylu.  Często
wzbogacona kolumnadą. Przeznaczona była na dysputy i połączona zazwyczaj z gimnazjonem. 
W  starożytnym  Rzymie  eksedra  była  stawiana  także  jako  samodzielna  budowla  z  niszami  i
posągami,  np.  w Olimpii.  W architekturze ogrodowej używa się  tego określenia  dla  półkolistej
kolumnady, niszy lub pergoli z dostawioną ławką na obwodzie, osłoniętego miejsca do siedzenia
położonego  na  zewnątrz  budynku.   Otwarta  do  części  środkowej,  półkolista  wnęka,  często
dwukondygnacyjna, występuje w centralnych kościołach bizantyjskich. W architekturze romańskiej
eksedry występowały sporadycznie i szybko przekształciły się w empory.
W terminologii kościelnej jako eksedrę określa się niekiedy apsydę, kazalnicę, biskupią katedrę 
(siedzisko) w kościele i zabudowania zewnętrzne większych kościołów, jak baptysterium i 
secretanum.

                             Hypocaustum pod podłogą eksedry w starorzymskiej willi 

                        Dom grecki – typ domu budowanego w starożytnej Grecji.
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W czasach  zwanych  nie  wiadomo  dlaczego jako  archaicznych    gdyż słowo   archaiczny
oznacza   przestarzały, anachroniczny, stary, dawny, zacofany a  czasy te  takie  nie  były  (X–VI w.
p.n.e.) rolę domostw pełniły szałasy wzniesione na planie koła. Z nich wykształciły się drewniane
domy dla ludności i domy kamienne dla ludzi zamożnych. Budynki drewniane miały izbę pełniącą
funkcję mieszkalną, pośrodku której paliło się ognisko, a światło przenikało przez otwór wejściowy.
Budynki kamienne, wykształcone z megaronu w okresie mykeńskim, wznoszone były na planie
prostokąta. Składały się z trzech części: dziedzińca wewnętrznego (na którym skupiało się życie
rodzinne) otoczonego magazynami i izbami , z pomieszczeń dla mężczyzn (andron) i dla kobiet
(gyneceum).W V–IV w p.n.e. pojawiły się domy murowane z cegieł na kamiennej podmurówce,
czasem piętrowe.  Domy  o  zwartej  budowie  miały  jedno  wejście  prowadzące  na  dziedziniec  z
portykiem.  Z  dziedzińca  prowadziły  wejścia  do:  pokoju  rodzinnego  (oikos),  andronu  (izby
mężczyzn), gyneceum i sypialni. W budynkach piętrowych sypialnie często lokowano na piętrze.
Podłogi  wykładano  mozaikami  lub  ubitą  gliną  (zależnie  od  zamożności  właściciela),  ściany
zdobiono malowidłami. W bogatszych domach w oknach wstawiano szyby z miki lub szkła.
Ten  typ  budownictwa  przetrwał  do  czasów  hellenizmu,  różniąc  się  tylko  liczbą  pomieszczeń,
wystrojem itp. 

Dziedziniec wewnętrzny zastąpiono perystylem z basenem, dobudowano eksedrę.

Perystyl (gr. peristyles - otoczony kolumnami) – wewnętrzny dziedziniec lub ogród w starożytnych
świątyniach egipskich(    kultura grecka  stanowi  twórcze rozwinięcie   kultury  oraz  cywilizacji 
egipskiej)  otoczony portykiem kolumnowym. W zamożnych domach greckich lub rzymskich (łac. 
peristilium) był to najczęściej ogród położony pośrodku domu i otoczony kolumnadą. 

Nisza – wnęka, wgłębienie w fasadzie lub w ścianie wewnątrz budynku przeznaczona do celów 
zdobniczych, kultowych.Stawiano w niej posągi, urny albo pozostawiano puste . Wgłębienie może 
być prostokątne lub półokrągłe, górą zamknięte prosto gzymsem, półkolem (konchą) lub 
niewielkim trójkątnym frontonem. Nisza może być również ujęta w kolumienki lub pilastry.

                Nisza w fasadzie Kościoła Matki Bożej Różańcowej w
Kłodzku 

    Foto:   Pergola w ogrodzie botanicznym Karoliny Południowej (USA) 
Pergola – budowla ogrodowa w postaci  zacienionej  alei  lub element budynku w architekturze.
Składa się z dwóch rzędów podpór (słupków) i ułożonej na nich lekkiej kratownicy lub układu
belek podtrzymujących rośliny, najczęściej pnące.Pergolę stosowano w architekturze ogrodowej od
czasów średniowiecza. 
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W zależności od poszczególnych epok architektonicznych budowla przybierała różne formy – od
lekkiej,  niewyszukanej,  drewnianej  konstrukcji  do  masywnych,  marmurowych  kolumn  (np.
żelbetowa pergola we Wrocławiu w Parku Szczytnickim).Pergola stosowana była w architekturze
modernistycznej w Europie i Stanach Zjednoczonych przed i po II wojnie światowej głównie w
awangardowych  budynkach  mieszkalnych  i  hotelach.  Pergole  instalowano  m.in.  na  tarasach
dachowych w postaci żelbetowych elementów na cienkich metalowych wspornikach.
                                 
Funkcje pergoli w architekturze modernistycznej:

• zacienienie tarasu na dachu 
• podpora dla roślin 
• nadanie wizualnej lekkości budynkowi, integracja budynku z niebem (pergola była 

elementem awangardowym świadczącym o wysokiej jakości architektury danego budynku) 
• nośnik dodatkowego oświetlenia elektrycznego 
• wspornik dla dodatkowych materiałów osłonowych np. plandeki przeciwdeszczowej 

STADION 
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ABATON

Abaton (z gr. a- 'nie', bainein 'iść') – termin architektoniczny o kilku znaczeniach:
• w Starożytnej Grecji sypialnia dla pacjentów oczekujących cudownego uzdrowienia podczas

snu. Zwykle budowany jako długa stoa (np. abaton Epidauros ma 70 m); 
• święte miejsce, zazwyczaj okręg sakralny, podziemne pomieszczenie przy świątyni greckiej,

lub święty gaj do którego dostęp mieli wyłącznie kapłani a czasami wierni, którzy poddali 
się oczyszczeniu rytualnemu. 

Asklepiejon – świątynia Asklepiosa. Początkowo była to studnia lub źródło z ołtarzem w świętym 
gaju. Później świątynia, obok której stawiano szpitale i portyki dla chorych czekających na wejście 
do świątyni.Ruiny Asklepiejonów:

• Grecja 
• wyspa Kos – miał tam swoją szkołę Hipokrates 
• Epidauros ok. 380 p.n.e. (co pięć lat panhelleńskie święto ku czci Asklepiosa) 
• Ateny V w. p.n.e. 
• Korynt – stał przy agorze 

• Turcja – Pergamon (dzisiaj Bergama) IV w. p.n.e., w II wieku pracował w nim Galen 
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Asklepiejon na wyspie Kos - tego typu łuki z wnękami nazywane  są także podcieniami w 
późniejszej  europejskiej architekturze- porównaj  zdjęcie  przedwojennego Lublina, ulica  
Lubartowska  lata  1950-60  tak jak  przed II  wojną światową:

Wnęka –
wgłębienie w ścianie. Wnęka może mieć różną głębokość, wysokość i szerokość. Może mieć proste 
krawędzie (bez ozdób) lub dekoracyjne wykończenie. 
Podcień, podcienie, podsienie – pomieszczenia w dolnej części budynków, otwarte na zewnątrz,
ograniczone  słupkami  lub  filarami  wzdłuż  lica  muru,  nieprzekraczające  dwóch  kondygnacji.
Podcienia  stosuje  się  ze  względu  na  przestrzenne  ukształtowanie  budowli  oraz  ze  względów
użytkowych.Usytuowane  wzdłuż  jednej,  głównej  elewacji  lub  obiegające  budynek,  czasem
zajmujące tylko naroże (w chatach). Przykryte sklepieniem, najczęściej krzyżowym. 
W kamienicach miejskich stosowane dla usprawnienia ruchu (poszerzenie chodnika), lokowano w
nich  wejścia  do  kramów kupieckich.  Przypomina krużganek,  lecz  w odróżnieniu  od  niego jest
równy z licem ściany (krużganek jest formą dostawioną do lica).
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Ołtarz (łac.altare, altarium) – znane we wszystkich religiach miejsce składania ofiar. 
Ołtarz pierwotnie znaczył miejsca przeżyć transcendentnych i wyrażania aktów religijnych, w tym
nierozerwalnie związanych ze składaniem ofiar dedykowanych bóstwom.
Pierwszymi naturalnymi miejscami dla składania ofiar i pojawiania się praform ołtarzy były góry i
wzgórza,  źródła  życiodajnej  wody  lub  wyjątkowe  drzewa.  Na  wybór  miejsca  miały  wpływ
określone  elementy,  takie  jak  teofanie,  inne  znaki  nadprzyrodzone  lub  doświadczane  tam
szczególne przeżycia człowieka. W miejscach tych składano ofiary – początkowo na powierzchni
naturalnej skały, bloku skalnego lub na głazie czy nawet na naturalnych wzniesieniach. Były to
formy  ołtarzy  naturalnych,  nie  powstałych  skutkiem  rozmyślnej  działalności  człowieka,  lecz
jedynie przy biernym wykorzystaniu elementów zastanego miejsca.
Z  czasem  zaczęto  dostosowywać  miejsca  bezpośredniego  składania  ofiar  poprzez  przetaczanie
głazów, układanie stosów kamieni,  ręczne obrabianie skały bądź usypywanie z ziemi kopców i
wzniesień, a wreszcie konstruowanie specjalnych platform. Pojawiają się różnorodne formy ołtarzy
budowanych wraz z adaptacją otoczenia i tworzenia strefy sacrum (przeznaczonej do kultu). 

Przykładem  takich  miejsc  są  starożytne  „wyżyny”  zbliżające  do  nieba   albo  zigguraty
przypominające schody wiodące do bogów  lub Nieba. W ten sposób ołtarz stawał się jednym z
elementów  miejsca,  które  dziś  możemy  określać  terminem  sanktuarium,  a  które  następnie
rozwinięto do postaci świątyni.

Ołtarz w religiach starożytnych i współczesnych jest najczęściej uroczyście poddawany obrzędom 
poświęcenia lub konsekracji. Jest to akt potwierdzający jego uświęcenie, przeznaczenie go 
wyłącznie do kultu religijnego i dedykowanie bóstwu patronującemu. Prócz roli funkcjonalnej 
związanej ze składaniem ofiary, ołtarz utożsamiany jest w religiach z samym bóstwem, które je 
zamieszkuje lub także wypełnia ołtarz, podobnie jak duch ciało. Stąd ołtarz można było 
zbezcześcić, tzn. nie tylko zniszczyć, lecz również pozbawić swoistej dla niego świętości oraz 
boskiej obecności.
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Dlatego możemy wyróżnić następujące funkcje ołtarza:
• uobecnienie bóstwa lub siły boskiej; 
• składanie ofiar; 
• miejsce kultu. 

                                     Wielki Ołtarz Zeusa z Pergamonu, ok. 180–160 p.n.e.

Malarstwo tablicowe – malarstwo, w którym w odróżnieniu od monumentalnego malarstwa 
ściennego lub witrażu, jako podobrazie wykorzystuje się drewnianą deskę albo płytę z innego 
materiału takiego jak ceramika, metal, kość słoniowa itp.
Wywodzi się ze sztuki greckiej, gdzie określane jako pinax (gr.; l.mn. pinakes) stanowiło malowidła
na płytkach drewnianych, marmurowych, z wypalonej gliny bądź brązowych. Pinakes miały formę 

drewnianych, terakotowych lub kamiennych tabliczek z przedstawieniami 
malarskimi lub mieszanymi (rzeźbiarsko-malarskimi, z wkomponowanymi 
reliefami). 
Były one składane w świątyniach jako dary dla bogów. Z czasem stanowiły 
tam pewnego rodzaju zbiory. Stąd też zbiory malarstwa nazywane są często 
Pinakotekami. Termin malarstwo tablicowe najczęściej odnosimy do 
sakralnej sztuki średniowiecza, kiedy to (od około XII wieku) osiągnęło ono 
swoją doskonałość technologiczną. Widoczne jest to zwłaszcza w 
bizantyjskich, a później ruskich ikonac

Przykład malarstwa tablicowego: Portret chłopca z Fajum (portrety fajumskie), druga połowa II 
wieku, Muzeum Narodowe w Warszawie 
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Około XVI wieku zaczęto stosować napięte, usztywnione płótno jako podobrazie. Malarstwo na 
płótnie niektórzy historycy sztuki zaliczają także do malarstwa tablicowego.
Rozwojowi malarstwa tablicowego na zachodzie Europy sprzyjały głównie potrzeby religijne, a 
przede wszystkim rozwój architektury nastaw ołtarzowych, których zadaniem było przedstawianie 
motywów religijnych na ołtarzu. Podczas gdy na północ od Alp malarstwo tablicowe rozwijało się 
dalej, i zyskiwało na samodzielności, we Włoszech nadal najważniejszym pozostawało malarstwo 
ścienne.Od czasów Renesansu malarstwo tablicowe stało się niezależne od przedstawień 
ołtarzowych i jest samodzielnym przedmiotem sztuki.
Płaszczyzna malarska w malarstwie tablicowym jest z reguły najpierw gruntowana, następnie 
podmalowywana i po realizacji malowidła zabezpieczana werniksem. Najczęstszymi technikami 
malarskimi są tempera i olej.

Hippokrates z Kos, (gr. Ἱπποκράτης; ur. ok. 460
p.n.e. na wyspie Kos, zm. ok. 370 p.n.e. w Larysie) –
lekarz grecki, jeden z prekursorów współczesnej
medycyny, obdarzony przydomkiem "ojca medycyny
Zawodu nauczył się u swego ojca, Heraklidesa, a
wiedzę pogłębiał, podróżując m.in. po Egipcie i Azji
Mniejszej, zwiedzając Tesalię i Ateny.

Pisma i rozprawy naukowe

Metody i idee jego szkoły znamy z zachowanego
dzieła Corpus Hippocraticum, stanowiącego zbiór
około siedemdziesięciu pism lekarskich sprzed
połowy IV wieku p.n.e. zebranych 100 lat po śmierci
Hippokratesa. Pomimo opatrzenia ich jego imieniem
pism samego Hippokratesa nie udało się wyróżnić,
choć uznaje się, że jest autorem m.in. 
"Prognoz koskich" i "Aforyzmów", które dotyczą
takich dziedzin, jak anatomia, patologia, chirurgia,
położnictwo i inne zabiegi lekarskie (są one często
podawane mylnie jako cytaty z przysięgi Hippokratesa, która stanowi podstawę etyki lekarskiej). 
Dzieła Hipokratesa zostały po raz pierwszy przetłumaczone i wydrukowane w 1525 roku w 
Wenecji.
Wśród  licznych  papirusów  z  pismami  o  treści  medycznej  znalezionych  w  Oksyrynchos,
świadczących o tradycji  edukacji  medycznej  w tym mieście Górnego Egiptu,  jest  m.in.  papirus
4969,  będący  pierwszym  wydanym  świadectwem  tekstu  De  Articulis,  należącego  do  Corpus
Hippocraticum,  oraz  papirus  4970 -  rzadkie  świadectwo edukacyjnego wykorzystania  przysięgi
Hippokratesa  w  starożytności.Metoda  Hippokratesa  opierała  się  na  metodach  racjonalnych.  Na
podstawie obserwacji i doświadczeń wyciągał wnioski prowadzące do ustalenia diagnozy i dobierał
odpowiadające jej sposoby leczenia. 

Jego szkoła nacechowana była troską o zdrowie chorego (łac. salus aegroti suprema lex – zdrowie
chorego najwyższym prawem).  Leczenie  miało  polegać na wspomaganiu naturalnych procesów
zdrowienia, a naczelną zasadą było nieszkodzenie choremu (łac. primum non nocere – po pierwsze
nie  szkodzić).  Główną siłą  leczącą  jest  sama natura,  lekarz  ma jej  jedynie  pomagać,  jest  więc
minister naturae (sługą natury), a nie nauczycielem (magister). Stworzył pierwsze opisy dotyczące
zimna, ciepła słonecznego, światła i ćwiczeń fizycznych jako zabiegów leczniczych. Zajmował się
zniekształceniami kręgosłupa (stworzył urządzenie do redukcji skoliozy). 
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Opisał także sposób amputacji kończyn, budowę protez oraz obuwia korygującego wady stóp. 
Opisywał leczenie złamań, ran, hemoroidów, przetok odbytu. Stosował balneoterapię w leczeniu 
chorych. 

Jacyś  łałszerze dopisali, że: 
Wyróżnił w organizmie cztery podstawowe soki (płyny, "humory"):

• krew, 
• żółć, 
• śluz zwierzęcy, 
• czarna żółć. 

Zaburzenie równowagi między nimi miało być przyczyną choroby (patologia humoralna). 
Przewaga jednego z tych elementów miała również być przyczyną określonego typu temperamentu:

• sangwiniczny – przewaga krwi, 
• choleryczny – żółci, 
• flegmatyczny – śluzu, 
• melancholiczny – czarnej żółci. 

Galen.
Wprowadził dietę i higienę jako środki profilaktyczne, zapobiegające chorobom. Zwalczał również
takie  przesądy,  jak  ten,  że  epilepsję  wywołuje  opętanie  przez  demona.  Wiele  terminów
wprowadzonych przez  niego jest  używane do dziś,  np.  rak,  diagnosis (rozpoznanie),  prognosis
(rokowanie), therapia (leczenie), epidemia, inne natomiast noszą jego imię np. twarz Hippokratesa -
zapalenie otrzewnej, (cholera). Uważał, że środowisko i klimat wpływa na stan zdrowia i kondycję
człowieka.  Swe  przemyślenia  zawarł  w  pracy  Peri  aeron,  hydaton,  topon,  która  została
przetłumaczona przez Henryka Łuczkiewicza na język polski pt. O powietrzu, wodach i okolicach.
Twarz Hippokratesa
Hippokrates uważał też, że na podstawie wyglądu człowieka można ustalić jego stan zdrowia. Sama
twarz może wiele o tym powiedzieć. Do historii medycyny przeszło też tzw. oblicze Hippokratesa
(łac.  facies Hippocratica), które jest oznaką zbliżającej się śmierci. Twarz Hipokratesa odznacza
się:  zaostrzonymi  rysami,  wydłużonym nosem,  wpadniętymi  oczami,  zapadniętymi  policzkami,
ziemistą  cerą,  spieczonymi  ustami.  Najczęstszą  przyczyną  śmierci  u  tych  osób  jest  zapalenie
otrzewnej lub cholera.
Uwagi
Imię tradycyjnie zapisywane w polskich publikacjach przez jedno p, obecnie jednak filologowie
klasyczni postulują wypaczoną i rzekomo bliższą oryginałowi pisownię przez dwa p. Różnica o
tyle istotna, iż Hipokrates oznaczałoby po grecku podwładny, a Hippokrates – koniowładny. Zob.
Marian Wesoły: Po co nam dziś Hippokrates?. W: Hippokrates: Wybór pism, tom I. Marian Wesoły
(oprac.,  przypisy  i  tłumaczenia).  Warszawa:  Prószyński  i  S-ka,  2008,  s.  11,  seria:  Biblioteka
Antyczna, tom 41. W  rzeczywistości  jest to imię  HIPOCRATUS  ewent, HARPOKRATUS  
Zawodu nauczył się u swego ojca, Heraklidesa, a wiedzę pogłębiał, podróżując m.in. po Egipcie i
Azji Mniejszej, zwiedzając Tesalię i Ateny. 

Hipokrates ( grecki : Ἱπποκράτης ) był nazwiskiem kilku lekarzy w czasach starożytnej Grecji , z 
których część należała do tej samej rodziny, co obchodzone Hipokryci z Cos (Hipokrates II). 

• Hipokrates I. Dziadek Hipokratesa II. Był najstarszym synem Gnosidicusa, brata 
Podaleiriusza i Aeneiusa, ojca Heraklidesów, ojca Hipokratesa. Mieszkał w VI i V wieku 
pne. Niektórzy autorzy przypisywali mu dwa dzieła De Fracturis i De Articulis , a inni 
twierdzili, że nic nie napisał. 

• Hipokrates II z Cos, zwykle znany jako Hippocrates . Wnuk Hipokratesa I, najbardziej 
znanego lekarza starożytnej Grecji. 
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• Hipokrates III . Syn Tesalusa , brata Draco II i wnuka Hipokratesa II. Mieszkał w 4 wieku 
pne. Mówi Suda, że napisał jakieś prace medyczne. 

• Hipokrates IV . Według Galena , był synem Draco I i wnuka Hipokratesa II;  mieszkał w 4 
wieku pne, i mówi się, że napisał kilka prac medycznych. Suda, który może być mylony, 
czyni go synem Draco II,  (a zatem wielkiego wnuka Hipokratesa II) i ojca Draco III . Mówi
się, że był jednym z lekarzy Roxany , żony Aleksandra Wielkiego , i zmarł z rąk Cassandra , 
syna Antipatera . 

• Hipokratesa V i VI . Według Suda Thymbraeus z Cos miał dwóch synów imieniem 
Hippocrates, z których każdy napisał jakieś prace medyczne. Ich data jest nieznana. 

• Hipokrates VII . Syn Praxianax z Cos. Napisał kilka prac medycznych. 

Historycy zgadzają się, że Hipokrates urodził się około roku 460 pne na greckiej wyspie Kos ; inne 
informacje biograficzne mogą jednak być nieprawdziwe.  
Soranus z Efezu , greckiego ginekologa z II wieku,  był pierwszym biografem Hippocratesa i 
źródłem najbardziej osobistych informacji o nim. Późniejsze biografie znajdują się w Sudanie w 10.
stuleciu, a także w dziełach Johna Tzetzów , które pochodzą z XII w.  Hipokrates jest wspomniany 
w przemówieniu w pismach dwóch współczesnych: Platon, w "Protagoras" i "Phaedrus",  oraz 
"Polityka" Arystotelesa , która pochodzi z IV w. Pne. 

Soranus napisał, że ojcem Hippocrates była Heraclides , lekarz, a jego matką była Praxitela, córka
Tizane. Dwaj synowie Hippocrates, Thessalus i Draco oraz jego zięć , Polybus , byli jego uczniami.
Według Galena , późniejszego lekarza, Polybus był prawdziwym następcą Hipokratesa,  podczas
gdy Thessalus i Draco mieli syna imieniem Hippocratus (Hipokrates III i IV).  
Soranus  powiedział,  że  Hippocratis  uczył  się  medycyny  od ojca  i  dziadka (  Hippocratus  I  )  i
studiował inne przedmioty z Demokrytem i Gorgiaszem . Prawdopodobnie Hippocratus wyszkolił
się  w Asklepieion  w Kos  i  wziął  lekcje  z  Thrackiego lekarza  Herodicus  z  Selymbria  .  Platon
wspomina Hipokratusa w dwóch swoich dialogach: w Protagoras , Plato opisuje Hipokratusa jako
"Hipokratusa  z  Kosu,  Asclepiad  ";  ,  podczas  gdy w  Phaedrus Platon  sugeruje,  że  "Hipokratus
Asclepiad" uznał, że do medycyny niezbędna jest pełna wiedza o naturze ciała.  Hipokratus nauczał
i  praktykował medycynę przez całe  życie,  podróżując przynajmniej  w Tesalii  ,  Tracji  i  wzdłuż
Morza Marmara . Istnieje kilka różnych relacji o jego śmierci. Zmarł, prawdopodobnie w Larissie ,
w wieku 83, 85 lub 90, chociaż niektórzy twierdzą, że żył  ponad 100.  

Jego metody zostały zafałszowane  jak pseudonaukowe  a były  prawdziwe i  odkrywcze. 
Jego kipokinetyczna medycyna była prosta i niekonwencjonalna. Podejście terapeutyczne opierało
się  na "uzdrawiającej  naturze"  ("  vis  medicatrix  naturae "  w języku łacińskim ).  Zgodnie z  tą
doktryną,  ciało zawiera w sobie siłę  do wyrównywania czterech humorów  ( chodzi   tu o jakiś
rozstrój  zdrowia a  nie nastrój ) i uzdrowienia ( physis ).  Terapia hipotermiczna koncentrowała się
po  prostu  na  złagodzeniu  tego  naturalnego  procesu.  W  tym  celu  Hipokrates  wierzył,  że
"odpoczynek i unieruchomienie miały znaczenie kapitalne. 

 Ogólnie, medycyna Hipokrates była bardzo miła dla pacjenta; leczenie było łagodne i podkreślało
utrzymanie  pacjenta  w czystości  i  sterylności.  Na przykład  tylko wina lub  kieliszek wina były
używane na rany, chociaż preferowano stosowanie "suchego". Czasami stosowano kojące balsamy .
Hipokrates był niechętny podawaniu leków i angażowaniu  się w specjalistyczne leczenie, które 
mogłyby zostać błędnie wybrane; uogólniona terapia po uogólnionej diagnozie. Uogólnione 
leczenie, które przepisał, to na przykład na czczo  spożycie soku  jabłkowego. Hipokrates 
powiedział kiedyś, że "jeść, gdy jesteś chory, to zaszczepić chorobę". 
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Jednak w pewnych sytuacjach były używane silne leki.  To podejście było bardzo skuteczne w 
leczeniu stosunkowo prostych dolegliwości, takich jak złamane kości, które wymagały trakcji, aby 
rozciągnąć układ szkieletowy i zmniejszyć nacisk na uszkodzony obszar. W tym celu wykorzystano
hipotetyczną ławkę i inne urządzenia. Jedną z mocnych stron medycyny hipokinetycznej był nacisk 
na prognozę . 

Często najlepszą rzeczą, jaką lekarze mogliby wtedy zrobić, to ocena choroby i przewidywanie 
prawdopodobnego postępu choroby na podstawie danych zebranych w szczegółowych opisach 
przypadków.  

Medycyna hipokratyczna odznaczała się surowym profesjonalizmem, dyscypliną i rygorystyczną
praktyką.  Hipokratesa  Pracuj  nad lekarzem zaleca  lekarzom zawsze  dobrą  zabawę,  uczciwość,
spokój, zrozumienie i poważne. Lekarz hippokracji zwrócił szczególną uwagę na wszystkie aspekty
swojej  praktyki:  przestrzegał  szczegółowych  wymagań  dotyczących  "oświetlenia,  personelu,
instrumentów, pozycjonowania pacjenta oraz technik bandażowania i szynowania" w starożytnej
sali operacyjnej . Trzymał paznokcie dokładnie na długość.  Szkoła Hipokratesa podała znaczenie
klinicznych doktryn obserwacji  i  dokumentacji.  Te doktryny dyktują,  że lekarze zapisują  swoje
ustalenia i  metody ich leczenia w bardzo jasny i  obiektywny sposób, aby dokumenty te mogły
zostać przekazane i zatrudnione przez innych lekarzy. Hipokrates starannie zwracał uwagę na wiele
objawów,  w  tym cerę,  tętno,  gorączkę,  bóle,  ruchy  i  wydalanie.  Mówi  się,  że  mierzył  impuls
pacjenta,  kiedy  zbadał  historię  przypadku,  aby  sprawdzić,  czy  kłamał  pacjent.   Hipokratesa
rozszerzyły obserwacje kliniczne dotyczące historii rodziny i środowiska naturalnego.  "Dla niego
lekarstwo  zawdzięcza  sztuce  inspekcji  klinicznej  i  obserwacji".  Z  tego  powodu  może  on  być
właściwie określany jako "ojciec medycyny". 

WYNALAZCY  ZAROBILI NA SKOPIOWANYCH  METODACH 
I URZĄDZENIACH  MEDYCZNYCH  WIELKIEGO  HIPOCRATUSA  
Takim genialnym lekarzem  mógł  być  tylko sam ZEUS !!!

Hipokrates i jego zwolennicy opisali wiele chorób i stanów medycznych. Uznaje się, że pierwszy
opis zgrzytania palców jest ważnym znakiem diagnostycznym w przewlekłej chorobie płuc, raku
płuc i  sinicy .  Z  tego powodu palce  zdrętwiałe  są  czasami  określane  jako "palce hipokratesa".
Hipokrates  był  także  pierwszym lekarzem,  który  opisywał  hipokratyczną  twarz  w  Prognosis .
Szekspir sławnie wspomina o tym opisie podczas pisania śmierci Falstaffa w ustawie II, scenę iii.
Henryka V. 
Hipokrates zaczął klasyfikować choroby jako ostre , przewlekłe ,  endemiczne i epidemiczne , a
także  używać  terminów  "zaostrzenie,  nawrót  ,  rozstanie,  kryzys,  paroksyzm  ,  szczyt  i
rekonwalescencja  ".  Innym  ważnym  wkładem  Hipokratesa  są  jego  opisy  objawów,  objawów
fizycznych, leczenia chirurgicznego i prognozowania opłucnej klatki piersiowej , tzn. Stłumienie
wyściółki  jamy  klatki  piersiowej   .  Jego  nauki  pozostają  istotne  dla  dzisiejszych  studentów
medycyny płucnej  i  chirurgii.   Hipokrates  był  pierwszym udokumentowanym chirurgiem klatki
piersiowej i jego odkryciami i technikami, podczas gdy surowe, takie jak użycie rur rurowych do
spuszczania ropnia ściany klatki piersiowej, są nadal ważne.

  Również niektóre z podstawowych pojęć proktoskopii nakreślonych w Corpus są nadal w użyciu.
Na  przykład  użycie  wziernika  odbytu,  wspólnego  urządzenia  medycznego,  jest  omawiane  w
korpusie  Hippocratic.   Jest  to  najwcześniejsze  odniesienie  do  endoskopii  .   Hipokrates  często
stosował  modyfikacje  stylu  życia, takie  jak  dieta  i  ćwiczenia  w  leczeniu  chorób  takich  jak
cukrzyca,  co dziś  nazywa się medycyną stylu życia  .  Często cytuje  go "Niech jedzenie będzie
twoim lekarstwem, a medycyna będzie twoim pożywieniem", a "chodzenie jest najlepszą medyką
człowieka" .
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"Niech jedzenie będzie twoim lekarstwem''-  miał na  myśli  dietę  oraz  medycynę  naturalną. 

Korpus Hippocratic (łacina: Corpus Hippocraticum ) to zbiór około siedemdziesięciu pierwszych
prac medycznych z Aleksandrii w Grecji .  Jest napisane w jososkim języku greckim . Kwestia, czy
sam  Hippocrates  był  autorem  korpusu,  nie  został  ostatecznie  odebrany  ale   tomy  były
prawdopodobnie produkowane przez jego uczniów i zwolenników. Ze względu na różnorodność
tematów, styl pisania i pozorną datę budowy, uczeni wierzą, że Hippocratic Corpus nie mógłby być
napisany przez  jedną  osobę (Ermerins  dzieli  się  autorami  z  dziewiętnastego roku).  Corpus  był
przypisywany  Hipokratesowi  w  starożytności,  a  jego  nauczanie  zasadniczo  poszło  za  jego
zasadami; więc stało się znane jego imieniem. Może to być reszta biblioteki w Kos, lub kolekcja, 
która powstała w III wieku pne w Aleksandrii . 

Corpus Hippocratic  zawiera podręczniki, wykłady, badania, notatki i eseje filozoficzne na różne
tematy medycyny, w żadnym konkretnym porządku. Prace te były pisane dla różnych odbiorców,
zarówno specjalistów jak i świeckich, a czasami pisano z przeciwstawnych punktów widzenia;
 w  Corpusie  można  znaleźć  znaczne  sprzeczności  co  świadczy  o   jego  przerabianiu  i
zniekształcaniu  przez  kopistów. 

 Godne uwagi wśród traktatów korpusu są przysięgi hippiskalskie ; Księga Prognostyki ; W sprawie
schorzeń ostrych ; Afororia ; Na powietrzach, wodach i miejscach ; Instrumenty redukcji ; O świętej
chorobie ; itp. 

Okazja hipokryzji , będący dokumentem wstępnym dotyczącym etyki praktyki medycznej, była w
starożytności  przypisywana Hipokratesowi,  chociaż nowe informacje wskazują,  że może to być
napisane  po  jego  śmierci.  Jest  to  prawdopodobnie  najbardziej  znany  dokument  Korpusu
Hippocratic. Niedawno poddawano ocenie autentyczność autora dokumentu. Choć przysięga jest
rzadko  używana  w  pierwotnym  kształcie  dzisiaj,  służy  jako  podstawa  do  innych,  podobnych
przysięg i praw, które definiują dobrą praktykę medyczną i moralność. Takie instrumenty pochodne
są dziś regularnie stosowane przez absolwentów medycyny do rozpoczęcia praktyki lekarskiej. 

Oświadczenie Hipokratesa jest przyrzeczeniem historycznym podejmowanym przez lekarzy . Jest 
to jeden z najbardziej znanych greckich tekstów medycznych. W pierwotnym kształcie wymaga od 
nowego lekarza przysięgającego  na   wielu uzdrawiających bogów , aby przestrzegać 
konkretnych standardów etycznych. Przysięga jest najwcześniejszą ekspresją etyki medycznej w  
ustanawiając kilka zasad etycznych medycyny, które pozostają obecnie najważniejsze. Obejmują 
one zasadę poufności lekarskiej i nietypowej . 
Obecnie w czasach utraty  religii  antycznej oraz wielu wieków  fałszywej religii  katolickiej, oraz  
wypaczania  greckich nauk  antycznych, twierdzi się, że: 
chociaż tekst starożytny ma tylko historyczne i symboliczne znaczenie, wypowiadanie  ( już silnie)  
zmodyfikowanej formy przysięgi pozostaje rytmem przejścia dla medycznych absolwentów w 
wielu krajach. 

Przysięgam przez Asklepiosa  Uzdrowiciela, Asclepiusza , Hygiei , Panacei , przez wszystkich
bogów i  bogiń,  czyniących  z  nich  świadków,  że  zgodnie  z  moimi  zdolnościami  i  sądem będę
przysięgą i tym indenture. 
Aby utrzymać nauczyciela w tej sztuce równe rodzicom; aby uczynić go partnerem w moim życiu;
kiedy  potrzebuje  pieniędzy,  aby  podzielić  się  ze  mną;  rozważać  rodzinę  jako  swoich  braci,  i
nauczyć  ich  tej  sztuki,  jeśli  chcą  się  nauczyć,  bez  honorarium  lub  przymusu;  aby  przekazać
nauczanie,  doustne nauczanie i  całą  inną instrukcję dla  moich własnych synów, synów mojego
nauczyciela i nakłaniać uczniów, którzy przysięgli lekarza, ale nikomu innemu. 
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Używam leczenia, aby pomagać chorym zgodnie z moimi umiejętnościami i sądem, ale nigdy z
myślą o zranieniach i niewłaściwym postępowaniu. Nie będę też podawał nikomu trucizny, jeśli
tego nie poproszą, ani nie zaproponują takiego kursu. 

Podobnie nie dam kobiecie pesarium aby  nie powodować aborcji. Ale będę zachowywać czyste i
święte  zarówno  moje  życie,  jak  i  moją  sztukę.  Nie  będę  używać  noża   nawet  na zasadzie
cierpiących z  kamienia  (  nerkowego)  ,  ale  daję   im  miejsce takim,  jak rzemieślnicy.  W jakich
domach wchodzę, wejdę, aby pomóc chorym, a ja powstrzymam się od wszelkich intencjonalnych
złych czynów i krzywdy, zwłaszcza nadużywając ciał  mężczyzny lub kobiety,  niewolników  lub
wolnych(  sprzeniewierzając  się  świętości  ciała   w  rozumieniu   przekroczenia   uprawnień
lekarskich).
I co widzę lub usłyszeć w trakcie mojego zawodu, a także poza moim zawodem w moim stosunku z
ludźmi, jeśli to, co nie powinno być publikowane za granicą, nigdy nie ujawnię, trzymając takie
rzeczy za święte tajemnice. Teraz, gdybym to zrobił,  a nie złamał, czy mogę zyskać na zawsze
reputację wśród wszystkich ludzi za moje życie i za sztukę; ale jeślibym to przekroczył i przepuścił
się, to może napotkać  mnie coś innego. 

Zwroty, takie jak "ale będę zachowywać czyste i święte zarówno moje życie, jak i moja sztuka"
sugerują głębokie, prawie monastyczne oddanie sztuce medycznej. Temu  kto trzyma się przysięgi
obiecuje "reputację wśród wszystkich ludzi za moje życie i za sztukę". Jest to kontrast w dużej
mierze z pismami Galena dotyczącymi znacznie zeświecczonej  etyki zawodowej,  które stosują
daleko bardziej zmienione  podejście, w przypadku których  dobra praktyka jest zdefiniowana
jako skuteczna praktyka, bez odniesienia do bóstw  czyli pogańska  i ateistyczna.

Znaczenie przysięgi wśród wspólnoty medycznej jest jednak potwierdzone przez jej pojawienie
się na nagrobkach lekarzy, a czwartym wieku n.e. miało stać  się   opieką medyczną. Przysięga w
dalszym  ciągu  była  wykorzystywana  w  bizantyjskim  świecie  chrześcijańskim,  nawiązując  do
greckich Bogów  zafałszowanych jako  pogańskich bóstw zastąpionych chrześcijańską preambułą,
podobnie jak w rękopisie z XII w. przedstawionym w kształcie krzyża. 

Jednakże  ta  boska   pierwotna   przysięga  została  wielokrotnie  zmodyfikowana. Jedna  z
obecnych wersji została po raz pierwszy sporządzona w 1948 roku przez Światowe Stowarzyszenie
Lekarskie  (WMA),  zwane  Deklaracją  Genewską  .  "W  okresie  po  II  wojnie  światowej  i
bezpośrednio po jej założeniu WMA wykazała obawy o stan etyki medycznej w ogóle i na całym
świecie.  WMA podjęła  odpowiedzialność  za  ustalanie  etycznych  wytycznych  dla  lekarzy  na
świecie.  Zwyczajem szkół medycznych  jest podawać przysięgę lekarzom po ukończeniu studiów
lub otrzymania licencji na praktykę medyczną co  stało się tylko  formalnością ". W Niemczech w
czasie Trzeciej Rzeszy studenci medycyny nie przyjęli przysięgi Hipokratesa, chociaż znali etykę
"nil nocere" - nie szkodzić. 

W latach sześćdziesiątych obietnica hippokracji została zmieniona tak, aby wymagała "od samego
początku" najwyższego szacunku dla ludzkiego życia, czyniąc to bardziej świeckim obowiązkiem,
nie biorąc pod uwagę Boga ani bogów, ale tylko przed innymi ludźmi. Podobnie  było w Ameryce,
gdzie   przysięgi  różniły  się   bardzo  w  zależności  od   naukowego  ośrodka   i   preferencji
środowiskowych  oraz  narodowościowych  jak też  wyznaniowych. 
Nie  ma  bezpośredniej  kary  za  złamanie  przysięgi  Hipokratesa,  chociaż  w dzisiejszych  czasach
stosuje się  termin' niedopatrzenie '. Niedomaganie medyczne niesie wiele kar, od działań prawnych
do sankcji cywilnych. 
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Galen,  właściwie  Claudius  Galenus (ur.  ok.  130,  zm.  200  n.e.)  –  rzymski  lekarz  greckiego
pochodzenia, anatom, utalentowany badacz i pisarz, jeden z najznakomitszych starożytnych lekarzy,
wywarł  olbrzymi  wpływ  na  rozwój  nauk  medycznych  w średniowieczu  i  odrodzeniu.  Życie  i
działalnośćUrodził  się  w  Pergamonie,  a  ponieważ  w  mieście  działała  szkoła  medyczna,  której
główną rolą była piecza nad gladiatorami, tam właśnie Galen stawiał pierwsze kroki w dziedzinie
chirurgii i anatomii. Później podjął studia medyczne i filozoficzne w Pergamonie, a następnie w
Smyrnie,  Koryncie,  Palestynie  i  Aleksandrii.  Po  powrocie  do  Pergamonu  w  roku  158  został
głównym lekarzem gladiatorów. 

W 161 roku zamieszkał w Rzymie i leczył filozofa Eudemusa (swojego byłego nauczyciela), dzięki
któremu poznał  wiele  ważnych  osób  .  Później  został  lekarzem na  dworze  Marka  Aureliusza  i
zajmował się leczeniem także Lucjusza Werusa i Kommodusa. Związany z dworem cesarskim do
końca życia, zmarł prawdopodobnie w Rzymie.

Opisał 7 nerwów czaszkowych, zastawki serca oraz różnice między tętnicami i żyłami; między
innymi wykazał, że tętnicami płynie krew, a nie powietrze, jak sądzono dotychczas. Opisy jego są
jasne  i  przekonujące  -  zachwycał  się  nimi  Huxley.  W  pracach  swoich  zebrał  Galen  wiedzę
anatomiczną poprzedników, do której dołączył obserwacje własne. Kiedy nie miał do dyspozycji
ciał  ludzkich,  opierał  się  na  sekcji  zwierząt,  w  tym makaków.  Opisał  dodatni  wpływ ćwiczeń
fizycznych na rozwój ciała. 

Usystematyzował wady postawy i jako pierwszy wprowadził terminy: scoliosis, kyphosis, lordosis. 
Twierdził, że zdrowie wymaga równowagi między czterema składnikami organizmu: śluzem, 
czarną żółcią, żółtą żółcią oraz krwią. Wprowadził termin temperatury obojętnej, dla której Galen 
przyjął 0 stopni (wg Galena zależała ona od szerokości geograficznej). Na podstawie obserwacji 
wpływu różnych środków na ludzki organizm wprowadził on cztery stopnie zimna. Dokonał 
podziału substancji na maści, kremy, papki i płyny oraz wprowadził kosmetykę do świata 
medycyny.
Jego idee, nawiązujące do tez Hipokratesa, wywarły wpływ na nauki medyczne w ciągu kilkunastu 
kolejnych stuleci. Jego sposoby opracowywania lekarstw obowiązywały w zachodniej Europie 
przez 1500 lat po jego śmierci.
Mimo tak znaczących osiągnięć Galen nie ustrzegł się błędów. Opierał się jedynie na sekcjach 
zwierząt (najczęściej małp), w których popełnił wiele błędów, nawet w sprawach, które już 
wcześniej znano z sekcji zwłok człowieka. Jego wiedza ogólna i autorytet były w tamtych czasach 
tak duże, że nawet takie błędy zostały wówczas uznane za "poprawki" i w dużej mierze zaciążyły 
one na nauce okresu średniowiecza. Między innymi powtarzano za nim, że krew rodzi się z 
pokarmów w wątrobie, żółć powstaje w śledzionie, natomiast powietrze przechodzi do serca 
bezpośrednio z płuc.
Dopiero 15 wieków później Andreas Vesalius w swym dziele "Budowa ludzkiego ciała" (De 
humani corporis fabrica) udowodnił, że Galen nie wykonał żadnych sekcji ludzkich zwłok.

Przypisy
• Praca zbiorowa, 2006, Wielka Historia Świata, t.10, Polskie Media Amer.Com, ss. 243, 
• von Staden H. (ed. trans.) Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria. Cambridge 

University Press, 1989
3. Galen musiał pracować na zwłokach małp, gdyż z powodów religijnych rozcinanie ciał 

ludzkich nie było możliwe. [J. Goody: Renesans. Czy tylko jeden?. Czytelnik, Warszawa 
2012. 

Bibliografia:   Zaręba B., "O budowie i czynnościach ciała ludzkiego", Państwowy Zakład 
Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1970. 
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Safona, Safo, Sapfo (gr. Σαπφώ, łac. Sappho) – najsławniejsza poetka
starożytnej Grecji, żyjąca na przełomie VII i VI wieku p.n.e.,
przedstawicielka poezji lirycznej (liryka eolska).
Jej imię brzmiało – według strof jej poezji – Psafo, istnieją również
inne formy: Sapfo, Saffo czy też Safo. Urodziła się na wyspie Lesbos,
prawdopodobnie w największym jej mieście – Mitylenie. Datę
urodzin określa się pomiędzy latami 630 p.n.e. a 618 p.n.e. 

Zachowały się brązowe monety z Mityleny przedstawiające Safonę
grającą na lirze, a także monety z miasta Eresos wybite z okazji
wizyty poetki (choć to być może właśnie Eresos było rodzinnym
miastem Safony). Urodziła się w zamożnej i znaczącej rodzinie arystokratycznej. Ojciec – 
Skamandronymos (zwanym też Skamonem lub Kamonem) osierocił ją wcześnie pozostawiając 
wraz z trzema braćmi w opiece matki – Kleuis (Kleis). Najstarszy z braci, Larichos, pełnił 
zaszczytną funkcję podczaszego w prytanejonie – rodzaju dzisiejszego ratusza. Charakos był 
bogatym kupcem i osiedlił się w Naukratis, strategicznie położonej kolonii greckiej w delcie Nilu. 
W Egipcie Charakos zakochał się nieszczęśliwie w heterze Doriche, co doprowadziło go do ruiny 
finansowej i przysporzyło wstydu całej rodzinie. Najmniej wiadomo o trzecim bracie poetki 
Eurogyjosie.
Według Księgi Suda z X w. 

Safona wyszła za mąż za mężczyznę o imieniu Cercylas. Teza ta nie ma potwierdzenia w żadnym
innym źródle.W strofach swojej poezji wspomina z czułością córkę Kleis (tradycyjnie nadano jej
imię babki). Z czasem Safona staje się przewodniczką – nauczycielką koła (z gr.  thassos) ku czci
muz  i  bogini  Afrodyty.  Miejscem  spotkań  grupy  młodych,  niezamężnych  dziewcząt  z
arystokratycznych rodów staje się dom Safony. Safona kształciła dziewczęta w muzyce, grze na
instrumentach  (lirze  zwanej  barbitonem),  poezji  i  tańcu  aż  do  czasu  ich  zamążpójścia.  Poetka
obdarzała  swe  podopieczne  serdeczną  przyjaźnią  i  gorącym  uczuciem.  Ku  nim  skierowane  są
najpiękniejsze liryki miłosne, homoerotyczne, przepojone radością wspólnego pobytu i smutkiem,
gdy wychodząc za mąż opuszczały koło. 

Zachowała się waza z Attyki (datowana na ok. 480 p.n.e.) przedstawiającą Safonę i poetę Alkajosa.
Alkajos darzący Safonę gorącym, przyjacielskim uczuciem pisze o niej: "fiołkowłosa, czysta, 
uśmiechnięta Safo".Spuścizna poetki to ponad 6000 wierszy zawartych w dziewięciu księgach. Do
dziś  zachowało  się  zaledwie  kilkanaście,  z  czego  wiele  poznano  w  ostatnim  stuleciu  dzięki
odkryciom papirusów z Oksyrynchos.  Ukazana w poezji Safony niezwykła siła kobiecych uczuć,
pełna  wdzięku  i  delikatności,  wrażliwości  i  subtelności  zaskakuje  ogromną  intensywnością  i
bogactwem wyrazu.

W Syrakuzach  wystawiono  jej  pomnik,  przedstawiano ją  na  malowidłach,  wazach,  monetach  i
rzeźbach. Pisali o niej z zachwytem Platon, Herodot, Arystofanes, Pindar oraz inni. Właśnie obok
Pindara i Anakreonta zaliczana była do "trójcy" najwybitniejszych liryków starożytności. W tym
czasie Grecja staje się miejscem burzliwych przemian społecznych związanych z dążeniem ludu do
współrządzenia. 

Na  Lesbos  powołany  został  urząd  ajsymnety  –  rozjemcy,  którym  został  Pittakos.  W zamęcie
spowodowanym początkiem rządów Pittakosa rodzina Safony w obawie o życie opuściła wyspę i
udała się na Sycylię. Później powstała legenda, według której Safona zakochała się w przewoźniku
o mitycznym imieniu Faon. Według legendy Faon – demon z orszaku Afrodyty – odrzucił miłość
poetki, a ta zawiedziona miała rzucić się w morze z Skały Leukadyjskiej. 
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W rzeczywistości Safona wróciła na Lesbos, gdzie dożyła późnej starości. Z tego okresu pochodzą 
pieśni historyczne i epitafia. Safona zmarła i została pochowana w Eolidzie pomiędzy 604 a 590 
p.n.e.

W czasach antycznych  wyspa  Lesbos  miała wiele nazw, 
takich  jak Imerti (szukana), Lassia (zalesiona), Aiyeria (miejsce opalonych 
ludzi), Aithiope (wysuszona słońcem) i Makkaria, wywodząca się od mitycznego założyciela  
Makarasa, syna słońca, który przybył na wyspę i został dobrze przyjęty przez mieszkańców. 
Podczas jego panowania powstało pięć miast: Mytilini, Issa, Antissa, Mithymna i Avrisi, których 
nazwy pochodzą od córek Makarasa i Erressos – od imienia syna. 

Sama nazwa Lesbos miała zaczerpnąć  rzekomo   swą nazwę od szwagra Makarasa, Lesbosa. Inne 
przekazy mówią, że nazwa wyspy pochodzi od nazwy starożytnego miasta Lesbos na wyspie. Inna 
teoria mówi, że nazwa ma związek z położeniem. 

Prawdziwa  nazwa  wyspy -  to  na pewno  nie jest Lesbos.

Akwedukt z czasów rzymskich 

Od lat 70. XX w. wyspa jest miejscem spotkań i wypoczynku lesbijek, co ma   rzekomo związek ze
starogrecką poetką Safoną, od której twórczości i miłości do tej samej płci wzięła nazwę miłość
lesbijska.

 Część mieszkańców wyspy stara się o zakaz używania nazwy wyspy w tym kontekście przez
grecką  społeczność  LGBT (OLKE).  Ich  zdaniem  użycie  nazwy  wyspy  w  tym  kontekście  jest
zniesławiające, a mieszkańcy doznają „gwałtu moralnego”.

W 2016 wyspa, z powodu swej bliskości do Turcji, znalazła się na szlaku wędrówek uchodźców do
Europy.  Na  Lesbos  powstało  kilka obozów  dla  uchodźców i  centrów  wsparcia.  W  opinii
organizacji Lekarze  bez  Granic obozy  na  Lesbos  nie  miały  odpowiednich  warunków  dla
odpowiedniej opieki nad uchodźcami.

Strofa saficka (łac. stropha Sapphica) - typ strofy składającej się z trzech wersów 
jedenastozgłoskowych i czwartego pięciozgłoskowego. Ten układ strofy wiersza charakterystyczny 
był dla greckiej poetki Safony, w której wierszach po raz pierwszy pojawił się ten rodzaj strofy. 
Najstarszym świadectwem użycia tej formy jest Hymn do Afrodyty.W antyku wyróżniano:

• strofę saficką mniejszą (łac. stropha Sapphica minor) - 3 wersy jedenastosylabowe i 1 wers 
pięciosylabowy

• strofę saficką większą (łac. stropha Sapphica maior) - pierwszy i trzeci wers pięciosylabowy
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Strofę saficką w poezji łacińskiej stosował na przykład Horacy:
Iam satis terris nivis atque dirae 
grandinis misit pater et rubente 
dextera sacras iaculatus arcis 
terruit urbem,                                          (Pieśni, Księga I, Pieśń II) 

Zwrotkę tę wykorzystywali również poeci polskołacińscy, między innymi Jan Dantyszek. W poezji
polskiej strofa saficka pojawiała się w XVI wieku jako układ trzech wersów jedenastosylabowych i
jednego  (ostatniego  w strofie)  pięciosylabowego.  Szybko  się  stała  jedną  z  najpopularniejszych
form.

Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry 
             I tak wysoko postawił, że z góry 
                           Wszystek świat widzę, a sam, jako trzeba, 
                                          Tykam się nieba? 
(Jan Kochanowski, Pieśń X). 

Oprócz Jana Kochanowskiego stosowali ją między innymi Mikołaj Sęp-Szarzyński (Pieśń II. O
wielmożności  bożej),  Sebastian  Grabowiecki  i  Maria  Konopnicka  (Wolny  najmita).  Najbardziej
spektakularnym i jedynym właściwie w pełni epickim użyciem zwrotki safickiej w poezji polskiej
pozostaje  od  czterystu  lat  Flis Sebastiana  Fabiana  Klonowica.  W  Czechach  strofę  saficką
wykorzystywał Jaroslav Vrchlický:
                                                                    
Z hlubin města spícího v mlze, v stínech 
mocným hlasem přes vodu černošatou 
sněhem kryté nad stráně v dál se nesou 
vánoční zvony. 
                                   (Štědrovečerní zvony, Wikizdroje) 
W literaturze rumuńskiej strofę saficką w utworze opatrzonym podtytułem "w metrum antycznym" 
zastosował Mihai Eminescu.

Papirus  Oxyrhynchus  7 oznaczany  jako  P.Oxy.I  7 –  fragment  poematu  Safony  napisany  w
dialekcie eolskim języka greckiego. Papirus ten został odkryty przez Bernarda Grenfella i Arthura
Hunta w 1897 roku w Oksyrynchos. Fragment jest datowany na III wiek n.e. Przechowywany jest
w  Department  of  Manuscripts Biblioteki  Brytyjskiej  (739).  Tekst  został  opublikowany  przez
Grenfella i Hunta w 1898 roku.Manuskrypt został napisany na papirusie, prawdopodobnie w formie
kodeksu. Rozmiary zachowanego fragmentu wynoszą 19,7 na 9,6 cm. Fragment ten zawiera urywki
dwudziestu linii. Tekst jest napisany zwykłym rozmiarem liter pismem uncjalnym.

Pindar (stgr.Πίνδαρος, Píndaros, ur. m. 522 a 518 p.n.e. w Kynoskefalaj pod Tebami, zm. m. 443 a
438  p.n.e.  w  Argos)  –  grecki  twórca  liryki  chóralnej  (oda)  –  wykonywanej  przez  chór  przy
akompaniamencie instrumentów dętych (aulos) lub strunowych (kitara). Jego pieśni, połączone z
układami tanecznymi,  rozbrzmiewały  ku czci  bogów, ale  także  wyrażały  żal  po śmierci  jakiejś
osoby.  Pindar  znany jest  głównie z  utworów sławiących zwycięzców igrzysk panhelleńskich w
Olimpii, Koryncie, Delfach, Nemei oraz tych, które zainspirowane były dziełami Safony   w 335
p.n.e. 
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O ile Pindar doczekał się naśladowcy, i rywala, tylko, według naszej wiedzy, w świeżo odkrytym
Bakchylidesie,  to  podziw  wzbudzał  nieprzerwanie  w  całej  kulturze  i  tradycji  europejskiej;
mianowicie  zwłaszcza  u  Horacego  i  Kwintyliana.  Zapewne  dużo  zawdzięcza  się  tu  zwłaszcza
wpływowi Horacego na późniejsze pokolenia poetów naszego kręgu kulturowego. Mimo celowego
zniszczenia   lub  ukrycia ogromnej części jego dzieł znanych starożytnym, znany do dziś zbiór
natchnął  i  Piotra  Ronsarda we Francji  (Ody Pindaryczne)  i  kongenialne tłumaczenie Fryderyka
Hölderlina na język niemiecki, u nas zaś, nie tylko przez tłumaczenia łacińskie, poetów Odrodzenia,
Sarbiewskiego, klasyków lat 1700-nych, jak i romantyków.

Jedność i różnorodność w odach

Warto przytoczyć, jak Ignacy Krasicki w Rymotwórcach spróbował określić znakomitość poezji
Pindara:  "Śmiałość  wyrazów,  lot  ledwo  dościgły  wzbujałej  myśli,  wytworność  niepospolita,  z
duchem  jakby  wieszczym  połączona,  takową  mu  zjednały  wziętość,  iż  był  Grekom  jakby
wyrocznią." 

Można tu widzieć zasadę wzniosłości  jako siłę  jednoczącą niejednorodne tematycznie składniki
znanych nam  ód zwycięskich (zob.Stuligrosz  2002 na temat  niejednorodnej  tematyki  ód)).  Sam
poeta,  świadom tej  różnorodności  stwierdza  (Oda X Pytyjska),  że  « podobnie  do pszczoły,  me
piękne  hymny  pochwalne  lecą  od  jednego  przedmiotu  do  drugiego. »  Drogo  opłacone  przez
rodzinę, lub nawet miasto zwycięzcy, hymny pochwalne wykonywano chóralnie z muzyką i tańcem
- napisanymi i ułożonymi również przez poetę - podczas pochodu zwycięzcy, tworząc wydarzenie
zaznaczające  świetność  i  chwałę  kraju  bohatera.  I  choć  niewiele  może było  do  powiedzenia  o
(najczęściej  młodym) bohaterze dnia,  to nie brakło tematów pochwalnych dotyczących tradycji,
znakomitości  i  podań związanych z jego rodem i  krainą.  Nie tyle sam zawodnik,  co przewaga
Dobra i Piękna wspomagały siłę i wzniosłość stylu pindarycznego.

Styl pindaryczny  Dzieła
Zachowana do czasów hellenistycznych spuścizna Pindara została uporządkowana w Bibliotece 
Aleksandryjskiej przez Arystofanesa z Bizancjum i Arystarcha z Samotraki; podzielono tam ją na 
siedemnaście ksiąg, według gatunków, zaliczając Pindara do dziewięciu kanonicznych poetów 
lirycznych:

• cztery księgi epinikiów (pieśni zwycięskich) 
• jedną księgę hymnów 
• jedną księgę peanów (pieśni pochwalnych) na cześć Apolla 
• dwie księgi dytyrambów na cześć Dionizosa 
• dwie księgi prosodia 
• trzy księgi partènia (pieśni dla chórów dziewczęcych) 
• dwie księgi hyporchèmata (pieśni tanecznych) 
• jedną księgę enkomia (pieśni pochwalnych) 
• jedną księgę trenów – pieśni żałobnych 

Z tych tylko cztery księgi epinikiów – pieśni zwycięskich – przetrwały do naszych czasów w 
całości, przy czym należy zauważyć, iż nie stanowiły one nawet czwartej części spuścizny poety. 
Zawierały one:

• księga pierwsza – czternaście ód olimpijskich; 
• księga druga – dwanaście ód pytyjskich; 
• księga trzecia – jedenaście ód nemejskich; 
• księga czwarta – osiem ód istmijskich. 
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Wydania
Polskie tłumaczenia
Nie istnieje, jak dotychczas, jednolite tłumaczenie wszystkich ód; Pojedyncze przekładali Adam 
Naruszewicz – odę Ol. I przełożył Adam Mickiewicz, a Stefan Srebrny – trzy olimpijskie (I, II, VI) 
i jedną pytyjską (I); zob. wydanie z 1981 poniżej. Czy można wierzyć  tym  przekładom- nie 
wiadomo, ponieważ  mogły to  przekłady wtórne. 

• [1824] Jan Wiernikowski,NIEKTÓRE CELNIEJSZE ODY PINDARA Z POTRZEBNEMI 
DO ICH ZROZUMIENIA OBJAŚNIENIAMI, TEXTEM GRECKIM I TŁUMACZENIEM 
PROZAICZNÉM. WILNO. JÓZEF ZAWADZKI WŁASNYM NAKŁADEM. - (Pythyjska 
Hijeronowi, Agezydamowi Lokrowi, Asopichowi z Orchomeny, Olimpijska II, Olimpijska 
Teronowi) 

• [1981] Wydanie – tylko częściowe – ód Pindara, w tłum. Alicji Szastyńskiej-Siemion i in. 
zaprezentowało wydawnictwo Ossolineum. 

• [1987] Pindar, Ody zwycięskie - Olimpijskie, pytyjskie, nemejskie, istmijskie, [tłumaczenie 
i opracowanie] Mieczysław Brożek, Wydawnictwo Literackie,Stron 293. 

• [2005] Pindar, Wybór poezji,Niniejsze wydanie jest oparte na publikacji Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich - Wydawnictwo z roku 1981, seria II Biblioteki Narodowej nr
199, Wydawnictwo Ossolineum/De Agostini, Wrocław, Opracowała Alicja Szastyńska-
Siemion, wstęp + bibliografia LXXVII, tekst 169 stron,Format 119x193 mm. [niezmieniony 
dodruk wydania z 1981?] 

• Opracowania polskie
[2002] Stuligrosz Magdalena, Gnoma w twórczości Pindara, Wydawnictwo Naukowe UAM,
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JAK ROZKRADZIONO I WYWIEZIONO
STAROŻYTNE  EGIPSKIE  PAPIRUSY  

Oksyrynchos (gr. Ὀξύρρυγχος, obecnie Al-Bahnasa) –
starożytne miasto, obecnie miejscowość, w środkowym
Egipcie, położona około 160 km na południowy zachód od
Kairu, stolica XIX nomu górnoegipskiego. Jest także
stanowiskiem archeologicznym - jednym z najbardziej
znaczących w historii. Przez dwa ostatnie stulecia obszar
wokoło miasta był rozkopywany, ukazując olbrzymią kolekcję
papirusów datowanych na okres ptolemejski i rzymski w
egipskiej historii. Wśród odkrytych tekstów odnaleziono prace
Menandra i Ewangelię Tomasza – pismo zaliczane do
apokryfów Nowego Testamentu. 

Nazwa miejscowości oznacza dosłownie „ostronosy” i
pochodzi prawdopodobnie od rodzaju  papirusa, być może  o  ostrym zakończeniu lub  trudnego w  
obróbce. W czasach hellenistycznych Oksyrynchos było dobrze prosperującą stolicą regionu i 
trzecim co do wielkości miastem w Egipcie.Po chrystianizacji, miasto stało się znane z tego, że 
znajdowały się tam liczne kościoły i klasztory. Według świadków, którzy odwiedzili miasto pod 
koniec IV wieku, było ich więcej niż domów – liczbę mnichów-mężczyzn obliczano na dziesięć 
tysięcy, liczbę dziewic na dwadzieścia tysięcy, jednakże  tekst  ten wskazuje  na silne  zwalczanie  
egipsko -  greckiej religii i kultury:
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Świątynie publiczne, jakie tylko tam się znajdowały, i przybytki starożytnych przesądów!!!  

teraz stały się siedzibami mnichów i wydaje się, że w całym mieście więcej jest klasztorów niż 

domów. (...) Nawet w bramach i wieżach miasta i w ogóle w każdym zakątku znajdowały się 

siedziby mnichów, którzy w całym mieście dniem i nocą chwalili Boga, sprawiając, że było ono 

jakby jednym kościołem Bożym. Nie było tam żadnego heretyka, albo żadnego poganina, ale 

wszyscy mieszkańcy byli chrześcijanami, wszyscy byli katolikami, tak że nie było różnicy, czy 

biskup wznosił modły na ulicy czy w kościele. (...) Dopytaliśmy się bowiem świętego biskupa 

tego miasta i dowiedzieliśmy się, że jest tam dwadzieścia tysięcy dziewic i dziesięć tysięcy 

mnichów.

Po inwazji arabskiej w 641 roku system irygacyjny miasta nie był naprawiany i dlatego 
Oksyrynchos zostało opuszczone. Dziś miasto Al-Bahnasa zajmuje część obszaru miasta 
starożytnego.

Wykopaliska rozpoczęli w 1897 Bernard P. Grenfell, Arthur S. Hunt i W.M. Flinders Petrie. 
Znalezione teksty są lokowane w okresie od I wieku p.n.e. do X wieku n.e. Obfitość materiału 
wynika stąd, że archeolodzy pracowali na wysypisku dokumentów usuniętych z miejskiego 
archiwum. Ostatnie poważniejsze wykopaliska na tym obszarze prowadzili w latach 
międzywojennych Włosi. Zachowane teksty dają obraz życia społecznego w rzymskim Egipcie.
Chociaż nadzieje na odnalezienie w Oksyrynchos całej zaginionej literatury antycznej się nie 
spełniły, znaleziono wiele ważnych tekstów greckich. Odzyskano m.in. fragmenty poematów 
Pindara, kilkanaście wierszy Safony.
Są też liczne papirusy z pismami o treści
medycznej, świadczące  o tradycji edukacji
medycznej w Oksyrynchos. W 2009 r. zostały
wydane dwa papirusy zawierające pisma z 
Corpus Hippocrateum: m.in. papirus 
P.Oxy.LXXIV 4969 będący pierwszym
wydanym świadectwem tekstu De Articulis
oraz papirus P.Oxy.LXXIV 4970 - rzadkie
świadectwo edukacyjnego wykorzystania
przysięgi Hipokratesa w starożytności.

Oksyrynchos ma także szczególne znaczenie
dla historii muzyki chrześcijańskiej, a przez to
także dla historii muzyki zachodniej w ogóle.
Znaleziono tutaj najstarszy zachowany, pochodzący z III wieku n.e., rzekomy „Hymn do Trójcy 
Świętej”.
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Znaleziono również tutaj papirusy Nowego Testamentu, a wśród nich m.in. oznaczone numerami P 
5 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{5}} (P.Oxy.II 0208 i 1781) oraz P 15 {\displaystyle {\mathfrak 
{P}}^{15}} / P 16 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{16}} (P.Oxy. VII 1008 i 1009), pochodzące z 
początku III w., z których pierwszy zawiera fragmenty Ewangelii Jana a drugi listy Pawła. Pierwszy
znajduje się w British Museum w Londynie, drugi w bibliotece uniwersyteckiej w Kairze. P 127 {\
displaystyle {\mathfrak {P}}^{127}} (P.Oxy.LXXIV 4968) zawierający Dzieje Apostolskie, jest 
najbardziej znaczącym świadkiem tekstu Dziejów w ciągu ostatniego stulecia.

Inne papirusy to m.in.:

• P 64 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{64}} , pochodzący z ok. 200 r., znajduje się w 
Oksfordzie i w Barcelonie, zawierający Ewangelie 

• P 67 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{67}} , pochodzący również z tego samego okresu, 
zawierający Ewangelie, który przechowywany jest w Barcelonie. 

Inne papirusy pochodzące z III wieku to:

• P 4 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{4}} , zawierający Ewangelie, znajduje się w Paryżu; 
• P 22 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{22}} (P.Oxy.X 1228), zawierający Ewangelie 

znajduje się w Glasgow; 
• P 27 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{27}} (P.Oxy.XI 1355), zawierający Listy apostoła 

Pawła, znajduje się w Cambridge; 
• P 3 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{3}} (Pap. Vindob. G. 2323), zawierający Listy 

apostoła Pawła w Gandawie; 
• P 48 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{48}} , zawierający Dzieje Apostolskie jest 

przechowywany we Florencji; 
• P 49 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{49}} z Listami apostoła Pawła w New Haven w USA 
• P 65 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{65}} z Listami apostoła Pawła znajduje się we 

Florencji. 

27 papirusów zawiera fragmenty Starego Testamentu w przekładzie Septuaginty. Są to m.in.:

• P.Oxy.VI 846 zawierający fragment 2 rozdziału Księgi Amosa; 
• P.Oxy.VII 1007 zawierający fragmenty 2 i 3 rozdziału Księgi Rodzaju; 
• P.Oxy.L 3522 zawierający fragment Księgi Hioba 42,11-12. 

Papirusy zawierające fragmenty apokryfów Nowego Testamentu to m.in.:

• P.Oxy. 1 zawierający fragment Ewangelii Tomasza 
• P.Oxy.IV 654 zawierający fragment Ewangelii Tomasza 
• P.Oxy.IV 655 zawierający fragment Ewangelii Tomasza 
• P.Oxy.XV 1782 zawierający fragmenty rozdz. 1-3 Didache 

Inne papirusy z V w.:

• P.Oxy.XVII 2067 z fragmentem Nicejskiego wyznania wiary znajduje się w Ashmolean 
Museum (Papyrology Room) w Oksfordzie. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_magdale%C5%84ski
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_22
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_27
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_48
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_49
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_65


Kodeks papirusowy Nowego Testamentu – kopia partii tekstu Nowego Testamentu wykonana na 
papirusie. Data papirusów szacowana jest w oparciu o studia paleograficzne. Generalnie biorąc, są 
najstarszymi i najważniejszymi świadkami tekstu Nowego Testamentu. Papirusy są najstarszymi 
posiadanymi dokumentami Nowego Testamentu. Pierwszy rękopis papirusowy odkryty został przez
Tischendorfa w roku 1868 (oznakowany później jako P 11 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{11}} ). 
Zawierał 62-wierszowy fragment 1 Kor 1-7. W ciągu trzydziestu następnych lat C. R. Gregory, Karl
Wessely oraz J. Rendel Harris opublikowali następne papirusy Nowego Testamentu. Były one 
jednak stosunkowo późne i młodsze od najstarszych kodeksów uncjalnych i ich rola w dalszym 
ciągu nie była doceniana. Wyjątkowy status wśród manuskryptów biblijnych Nowego Testamentu 
uzyskały dopiero w XX wieku -  ciekawe  dlaczego? 

Do przełomu doszło w roku 1898, kiedy to w ruinach Oxyrhynchus Grenfell i Hunt odkryli 

wielką liczbę papirusowych rękopisów, wśród których znajdowały się rękopisy biblijne. Od 

tego czasu, co jakiś czas, w Oxyrhynchus odnajdywane są nowe i nowe rękopisy.Obecnie  są  

trzymane i porozrzucane w co  najmniej  kilkudziesięciu muzeach na całym świecie.

Wykaz   tych  placówek jest w Wikipedii. Największa  ich ilość  przypadła Wielkiej  Brytanii. 

 Odkrycia dokonane w latach 30. i 50. XX wieku przyniosły szereg nowych rękopisów (kolekcje 
Chester Beatty i Bodmera). Odkrycia przyniosły również bardziej kompletne rękopisy, które 
pozwalają biblistom na odtworzenie wczesnego tekstu Nowego Testamentu. Obecnie na liście INTF
znajduje się 127 papirusów z  tak zwanego Nowego Testamentu.   https://pl.wikipedia.org/wiki/

Filon z Laryssy - (ur. w drugiej połowie II w p.n.e., zm. I w. p.n.e.) - filozof platońskiej Akademii
doby eklektyzmu (czwarta Akademia).Był uczniem Kleitomachosa i po jego śmierci ok. 110 r.p.n.e.
został scholarchą Akademii. Po wybuchu wojen Rzymu z Mitrydatesem przeniósł się do Rzymu,
gdzie pozostał (prawdopodobnie) aż do śmierci. Był nauczycielem Cycerona który zawdzięcza  mu
swoją  wielkość..Nie  należy  wg  niego    odrzucać  pojęcia  prawdy.  Należy  przyjąć  odróżnienie
prawdy od fałszu, bo  nie posiadając kryterium odróżniania tego co jest prawdą i posiadając jedynie
pozory, możemy stwierdzić tylko to co prawdopodobne.
Filon przyjmuje prawdę odciśniętą w duszy i umyśle, którą  jednak można ująć i zrozumieć na
poziomie obiektywnej pewności. 

Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 3. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004, s. 526-532. 
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Site Plan of Ancient Eleusis 
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Kto to zniszczył i kiedy oraz  z  jakiego powodu  ? 

Mycenae, Circle of royal tombs 
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Kto to zniszczył Akropol , kiedy oraz  z  jakiego powodu  ? 

AKROPOL
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Twierdza w Mykenach 
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Według mitologii, Mykeny założył Perseusz, syn Zeusa i Danae, założyciel dynastii Perseidów. 
Ślady pierwotnego osadnictwa na tym terenie pochodzą z III tysiąclecia p.n.e., z wczesnej epoki 
brązu. Rozwój miasta nastąpił w latach 1580-1200 p.n.e., gdy stało się ono głównym ośrodkiem 
tzw. kultury mykeńskiej, którą stworzyli osiadli na Peloponezie Achajowie. Najsłynniejszym 
wodzem Achajów był znany z „Iliady” Homera – Agamemnon. We wspomnianym okresie miasto 
było największą potęgą Grecji. 

Wykopaliska na miejscu dawnego grodu rozpoczął Heinrich Schliemann w latach 1874-76, później
kontynuowane były przez jego współpracownika Wilhelma Dorofelda w latach 1885-87, a od 1920
pod kierownictwem A.J.B. Wace’a, W ostatnich latach prowadzili je greccy archeologowie (m.in. J.
Papademetriu i G. Mylonas). 

Do najważniejszych wykopalisk należą ruiny akropolu (nazywanego też mykeńską cytadelą) wraz z
pozostałościami  pałacu  oraz  bogato  wyposażone  grobowce  szybowe  oraz  komorowe (m.in.
znajdowały  się  w  nich  złote  maski,  np.  maska  Agamemnona,  biżuteria,  luksusowa  broń).
Znaleziono  też  ruiny  wielu  domów  znajdujących  się  poza  cytadelą,  50  tabliczek  z  pismem
linearnym B, posągi gliniane. Zewnętrzne fortyfikacje stanowi tzw. mur cyklopi o długości około
900 m i grubości dochodzącej do 6,5 m, wzniesiony około 1350 roku p.n.e. Mur został zbudowany
z  potężnych  bloków  z  wapienia  i  zlepieńca.  Wewnątrz  murów  mieszkała  wyłącznie  rodzina
królewska i elita ówczesnego społeczeństwa. 
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Od  głównej  bramy,  zwanej  Bramą  Lwic  (zwana  tak  ze  względu  na  relief  mieszczący  się  na
architrawie, przedstawiający dwie stojące naprzeciwko siebie lwice, które wspierają się przednimi
łapami na ołtarzu przedzielonym kolumną), prowadzi droga do pałacu królewskiego położonego w
najwyższej  części  akropolu.  W  nim  odkryto  pozostałości  fresków zdobiących  ściany
(przedstawienia figuralne scen walki oraz postaci kobiecych, możliwe że kapłanek), stiuków oraz
posadzki ułożonej z kamienia gipsowego. Poza Bramą Lwic do wnętrza można się było dostać
przez Bramę Północną,  oraz dwie bramy mniejsze.  We wschodniej części odkopano podziemną
cysternę.  Prowadziło  do  niej  99  schodków  prowadzących  pod  murami  twierdzy.  W cysternie
zbierano wodę ze źródła Perseia, a spływała ona terakotowymi rurami. 

Na  zewnątrz  obwarowań  znajdują  się  monumentalne  grobowce  szybowe  oraz  9  grobowców
kopułowych, będących zapewne grobowcami władców Myken i ich najbliższych członków rodzin.
Najsłynniejsze z nich to tzw. grób Agamemnona i grób Klitajmestry (XIII w. p.n.e.), ponadto resztki
teatru  i  gimnazjonu  z  okresu  hellenistycznego  (330-30)  p.n.e.  Po  przeprowadzeniu  badań
archeologicznych  ustalono,  że  znajdujące  się  w  obrębie  murów  obronnych  w  tzw.  Okręgu
Grobowym A groby szybowe pochodzą z okresu wcześniejszego. Pierwotnie znajdowały się poza
murami. Podczas rozbudowy cytadeli poszerzono jej obszar i część nekropolii została włączona w
jej  obszar.  To  tu  Schliemann  odnalazł  słynną  „Złotą  maskę”  z  domniemaną  podobizną  króla
Agamemnona.  Na terenie twierdzy znajdowały się także magazyny,  pomieszczenia gospodarcze
oraz  domy  mieszkalne.  Poza  obrębem  cytadeli  znajduje  się  Tolos  Atreusza  zwany  skarbcem
Atreusza lub grobem Agamemnona. Powstanie skarbca datuje się na 1330 rok p. n. e. Historycy
jednak uważają, że skarbca nie należy łączyć z Agamemnonem, ponieważ grobowiec powstał 100
lat przed panowaniem tego władcy. 

Jest  to  wyciosana  w  stoku  kolista
komora grobowa o wysokości 12,5 m
z  otworem  w  sklepieniu,  do  której
wchodzi  się  przez  nieosłonięte
przejście.  Dromos  (korytarz)
prowadzący  do  skarbca  ma  36
metrów  długości,  a  jego  ściany
wykonano z jednolitych kamiennych
bloków.  Na  jedenastometrowej
fasadzie  tolosu  mieści  się  „trójkąt
odciążający”,  który  w  starożytności
zdobiły płyty marmuru. 
Mykeny znajdują się w północno-
wschodniej części Półwyspu 
Peloponeskiego. Położone w 
Argolidzie, nad doliną Inachos, przy 
północno-zachodnim krańcu równiny
Argos. Miasto było otoczone 

wąwozami Kokoretsas i Chovovos oraz osłonięte górą Zara i Agios Ilias. Odkryte ruiny zostały 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w roku 1999. 

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2015 roku.
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   Narodowe Muzeum Archeologiczne, Ateny Fresk z Myken        Maska  Agamemnona 

Budowle pałacowe Krety i Myken

Kreta        Kto to zniszczył , kiedy oraz  z  jakiego powodu  ? 

 

Najstarsze budowle greckie, których ruiny dotrwały do czasów nam współczesnych, mają już 4000
lat.  Pierwszy  pałac  powstał  około  2000r. p.n.e.  w Knossos -  około  5 km od głównego obecnie
miasta  Krety -  Heraklionu.  100 lat  później  zbudowano pałac w Fajstos -  w południowej części
wyspy.  W ciągu  kilkusetletniej  historii  kultury  minojskiej pałace  te  były  kilkakrotnie
przebudowywane. Główne przeróbki dokonane zostały po 1750r. p.n.e., kiedy to prawie wszystkie
budowle  Krety  ucierpiały  na  skutek  trzęsienia  ziemi.  Odbudowane  wówczas  pałace  w Knossos
i Fajstos przetrwały do XVw. p.n.e. - do czasu ich zniszczenia po ( rzekomym) wybuchu wulkanu
na  pobliskiej  wyspie  Thira  (Santoryn,  Santorini)  . Obecnie  w Knossos  można  podziwiać
zrekonstruowane  ruiny  najpóźniejszego  pałacu,  a w Fajstos  nie  odbudowane  pozostałości  po
pierwszym pałacu.  Odkrywca  pałacu  w Knossos,  brytyjski  archeolog  Artur Evans,  nazwał  go
Pałacem Minosa,  od imienia mitycznego króla  Krety,  syna Zeusa  i Europy.  Cywilizację,  która
stworzyła ten pałac (i inne na Krecie) nazwał minojską. 
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 Wszystkie  pałace  Krety  przejawiają  wspólne  cechy
charakterystyczne  dla  całej  architektury  minojskiej.  W odróżnieniu  od  pałaców  mykeńskich
pozbawione były całkowicie elementów obronnych. 
Wynikało  to  z morskiej  dominacji  Krety  w tamtym  okresie.  Kompleksy  pałacowe  składały  się
bardzo dużej liczby pomieszczeń, połączonych równie licznymi korytarzami. W części zachodniej
znajdowały  się  głównie  pomieszczenia  reprezentacyjne,  m. in.  sala  tronowa  i kaplica  oraz
oddzielone  długim  korytarzem  magazyny.  We  wschodnim  skrzydle  pałacu  były  apartamenty
królewskie  (osobne  dla  króla  i królowej)  z toaletami,  łaźniami  i basenami.  W części  północnej
mieściły się pomieszczenia dla służby i warsztaty rzemieślnicze. Pałac w Knossos, w szczytowym
okresie  rozwoju  kultury  minojskiej,  miał  ponad 1200 pokoi  i zamieszkany był  przez  ponad 10
tysięcy osób. 

Wszystkie  komnaty  położone  na  różnych  kondygnacjach  otaczały  dziedziniec  centralny,
o rozmiarach około 30 na 60 metrów w Knossos i 22 na 47 metrów w Fajstos. Stamtąd docierało do
nich  światło  przez  okna,  otwory  w sufitach  (np.  w sali  tronowej)  czy  specjalnie  wybudowane
świetliki.  Oprócz oświetlenia  budowniczowie zadbali  o kanały wentylacyjne (istotne w gorącym
klimacie),  wodociągi  i kanalizację.  Wyraźnie  widać,  że  ówcześni  architekci  nie  dążyli  do
stworzenia  budowli  monumentalnych,  ale  praktycznych,  wygodnych,  a wręcz  komfortowych.
Wnętrza pałaców były pełne przepychu, ozdobione wspaniałymi, realistycznymi freskami. Pałace
miały kilka wejść. Jednym z nich były monumentalne schody, służące nie tylko do komunikacji.
Mogły one pełnić także rolę widowni, skąd kilkaset osób oglądało przedstawienia lub igrzyska.
W olbrzymich,  13 metrowej  szerokości,  stopniach  schodów  (Fajstos)  zastosowano  triki
architektoniczne,  z powodzeniem  wykorzystywane  nawet
1000 lat później. 

Np. wybrzuszenie  ku  górze  centralnej  części  stopni
sprawiło, że przy oglądaniu z większej odległości sprawiały
one wrażenie zupełnie prostych, a nie wklęsłych (korekcja
perspektywy). 
Jeśli  zważyć na ogromną ilość komnat  i korytarzy Pałacu
Minosa,  to  nie  będzie  chyba  wydawać  się  dziwnym,
popularny mit  o labiryncie znajdującym się  pod pałacem
i jego strażniku - Minotaurze .
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Z Knossos  wiążą  się  też  inne  mity  m.in.  o Tezeuszu,  Ariadnie  czy  Dedalu.  Zastosowany przez
Evansa  w Knossos  sposób  rekonstrukcji,  polegający  na  odbudowie  zniszczonych  budowli
współczesnymi  technikami  i materiałami  do  dziś  budzi  wiele  kontrowersji.  Być  może  dlatego
w Fajstos  zdecydowano się  tylko  na  odkopanie  i zabezpieczenie  odkrytych pozostałości  pałacu,
przeprowadzając rekonstrukcję w minimalnym stopniu. 

 W odróżnieniu  od  rozległych  i
otwartych  miast  Minojczyków,  mykeńskie  osady  były  silnie  ufortyfikowanymi  twierdzami.
Zakładane były  najczęściej  w miejscach strategicznych,  na  szczytach  gór  i wzgórz.  Przykładem
takich  budowli  niech  będą  słynne  Mykeny i leżący  kilkanaście  kilometrów  od  nich  Tiryns -
w północno-wschodniej części Peloponezu. Tiryns leżał w czasach mykeńskich nad samym morzem
i prawdopodobnie pełnił funkcję portu dla Myken. Ponieważ położony był na otwartym terenie jego
fortyfikacje  były  znacznie  potężniejsze  od  mykeńskich.  Z kolei  Mykeny  leżące  na  szczycie
stromego  wzniesienia  były  łatwiejsze  do  obrony,  a widok (przy  dobrej  pogodzie)  na  wybrzeże
morskie zapewniał szybkie wykrycie nadciągających wrogów. 

Ruiny  twierdzy  w Tirynsie  są  lepiej  zachowane,  ale  ponieważ  nie  znaleziono  w nich  innych
atrakcji,  takich jak np.  groby królewskie w Mykenach i znalezione w nich 14 kg złotych ozdób
i masek, więc to Mykeny były i są mekką dla archeologów i turystów. 

System obronny  zamku mykeńskiego  powstawał  w dwóch  etapach.  W XIVw. p.n.e.  wzniesiono
pierwszy mur z wielkich,  nieociosanych kamiennych bloków, wzmocniony zewnętrzną palisadą.
W drugiej fazie powstał mur z wielkich, ważących wiele ton, poligonalnych bloków kamiennych.
Nakładane były one na siebie bez żadnej zaprawy murarskiej. Mur ten tworzył na stromym skalnym
wzniesieniu trójkąt o bokach 300 i dwa razy 200 metrów. Mury w Mykenach miały od kilku nawet
do 14 metrów grubości i tyle samo wysokości. Obecne mury w Tirynsie mają 8 metrów grubości
i 10  metrów  wysokości,  ale  kiedyś  były  dwukrotnie  wyższe.  Mury  te  często  nazywane  są
"cyklopowymi",    wg mitologii,    że  tylko  jednoocy olbrzymi  (cyklopi)  byli  w stanie  ustawić
kamienne bloki jeden na drugim. Historycy są zdania, że takie mury były najbardziej ekonomiczne
w tamtych czasach i niezwykle wytrzymałe.  Taniej  było transportować olbrzymie bloki saniami,
przy użyciu niezliczonych rzesz robotników, niż obrabiać je,  skromnymi wówczas narzędziami.
Metal w Epoce Brązu był jeszcze trudno dostępny i drogi. 
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Chcąc dostać się do wnętrza twierdzy w Tirynsie napastnicy musieli przejść rampą biegnącą u stóp
muru obronnego. Atakujący mieli mur z prawej,  nieosłoniętej  tarczą strony. Dalej droga wiodła
długim korytarzem między dwoma wysokimi murami i docierała do dwustopniowych  propylejów
(wrót). Zdobycie takiej warowni nie było więc łatwym zadaniem. Twierdza w Mykenach nie miała
tak  długiej  rampy,  ale  była  równie  trudna  do  zdobycia,  ze  względu  na  położenie  na  szczycie
skalistego  wzgórza.  Jej  wejścia  do  dnia  dzisiejszego  strzeże  bastion,  z którego  obrońcy  mogli
skutecznie razić napastników oraz  Lwia Brama (lub Brama Lwic) z XIIIw. p.n.e. Przejście przez
Lwią Bramę (3m x 3m) zamykane było dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami, okutymi brązem.

W centralnej  części  twierdzy  znajdował  się  właściwy  pałac  w postaci  megaronu (najlepiej
zachowany znajduje się w Tirynsie). Była to prostokątna sala audiencyjna (około 10 na 12 metrów),
z sufitem opartym na czterech kolumnach. W środku znajdowało się palenisko, a nieco z boku tron
królewski. Do megaronu prowadził niewielki przedsionek, oparty na dwóch kolumnach. Wokół sali
audiencyjnej znajdowały się liczne komnaty - apartamenty prywatne, jadalnie, łaźnie i magazyny.
Surowszy klimat  niż  na  Krecie  sprawił,  że  budowniczowie  zrezygnowali  z oświetlenia  wnętrza
komnat oknami i świetlikami, by chronić je przed niepogodą Jedynie w sali audiencyjnej znajdował
się  otwór  w stropie  -  dla  odprowadzenia  dymu.  W przeciwieństwie  do  pałaców  minojskich
mieszkania  i warsztaty  rzemieślników oraz  kramy kupców znajdowały  się  poza  murami  pałacu
(poza  nielicznymi  -  niezbędnymi).  Mimo  oczywistych  różnic  w budowie  pałaców  minojskich
i mykeńskich ich wnętrza były bardzo podobne - zwłaszcza malowidła naścienne - choć różniły się
tematycznie. 

Około 1200r. p.n.e. pałace mykeńskie zostały zniszczone 
rzekomo przez Dorów. Ich ruiny zostały odkryte przez archeologa-amatora Heinricha 
Schliemanna w 1874r. Oprócz pałaców Schliemann odkrył tuż obok mykeńskiej warowni dwa 
groby kopułowes (tolosowe) z około 1250r. p.n.e. Odkrywca myślał, że jeden z grobów, to 
mityczny Grób Agamemnona, jednak późniejsze badania wykazały, że jest on o 100-300 lat 
starszy. 
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Znalezione w jego wnętrzu złote przedmioty świadczą, że był to grób królewski. Stąd też budowla
ta znana jest także jako Skarbiec Atreusza. Bliżej twierdzy, tuż przy samej Lwiej Bramie, odkryto
mniejszy tolos -  Grób Klitajmestry. Do komory grobowej prowadzi długi, prosty i niezadaszony
korytarz (dromos). W Skarbcu Atreusza ma on 36 m długości i 6 m szerokości,  a boczne ściany
wznoszą  się  na  14  metrów.  Nad  monumentalnymi  drzwiami  (5,4 m  wysokości)  znajduje  się
olbrzymia 120 tonowa belka nadproża o długości 7 m, szerokości 6 m i grubości 1,4 m. Nad belką
rozpięty  jest  trójkąt  odciążający  (otwór).  Za  wielkimi  drzwiami  znajduje  się  właściwy  tolos -
okrągły grób z kamieni ułożonych w postaci 33 pierścieni w kształt kopuły - podobnie jak igloo.
Wysokość wnętrza tolosa wynosi ponad 13 metrów, a średnica 14,5 metra. W miarę budowy kopuły
obsypywano  ją  ziemią  zapewniając  stabilność  konstrukcji.  Po  pogrzebie  cały  tolos  wraz
z dromosem zasypywano ziemią - grób królewski stawał się niewidoczny. Grób Klitajmestry ma
jedną komorę, zaś w Skarbcu Atreusza od kopuły odchodzi wąski korytarzyk do wykutego w skale
małego pomieszczenia: ossuarium - prawdopodobnie miejsce wcześniejszych pochówków. 

Aż  po  czasy  rzymskie  (13  wieków później),  gdy  zbudowano  wielkie  kopuły  cesarskich  łaźni,
mykeńskie groby były największymi pomieszczeniami antycznymi bez podpory. Doskonały kształt,
techniczne mistrzostwo muru cyklopiego i jakość sklepienia sprawiają że groby tolosowe uznawane
są za największe osiągnięcie architektoniczne kultury mykeńskiej i minojskiej. 

      http://www.moja-grecja.pl/architektura.php?str=minojskie

                  Złoty puchar mykeński z Vafeio, Laconia, pierwsza połowa XV w. pne 
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 Mykeny, kultura minojska  skarbiec Atreusza
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Walka hoplitów. Fragment malowidła czarnofigurowego na wazie z lat 560–550 p.n.e. Wyraźnie 
widać zamocowania tarczy i koryncki hełm 

Hoplita spartański: rekonstrukcja 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo_wazowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_czarnofigurowy


Nakładanie zbroi przez hoplitę – malowidło z wazy czerwonofigurowej z VI w. p.n.e. 

                                                                     50.



                                                                      51.



                                                                      52.



                                                                     53.



                                                                 54.



Krater dzwonowy, Grecja, 400-380 p.n.e., Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; fot. P. 
Ligier 
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Krater dzwonowy Malarza Lykaona 

Epoka: Starożytna Grecja Rodzaj: Ceramika Gatunek: Scena mitologiczna, Scena rodzajowa 

Styl: Czerwonofigurowy Technika: malarstwo Wymiary pracy: 43 x 46 cm Data: Kon. V w. p.n.e. 
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HERA   I   PROMETEUSZ 
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                                  AMPHITRITE, IRIS & POSEIDON

Museum Collection Toledo Museum of Art, Toledo
Catalogue No. Toledo 1956.58

Beazley Archive No. 202507
Ware Attic Red Figure
Shape Stamnos

Painter Attributed to the the Syleus Painter
Date ca. 480 B.C.

Period Late Archaic
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ATENA 
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Dynastia Ptolemeuszy w Egipcie - Arsinoe II. Srebrna tetradrachma bita w Aleksandrii ok. 260 
p.n.e. 
Awers: popiersie Arsinoe w prawo w diademie i welonie, z tyłu litera B. 
Rewers: ARSINOEZ FILADELFOY, orzeł ze złożonymi skrzydłami stojący na wiązce piorunów, 
miedzy nogami litera X. 
Katalog: Svoronos 429. SNG Cop 139. 

                                                                      69.



Dynastia   Ptolemeuszy w Egipcie - Kleopatra IV. Brązowa drachma bita w Aleksandrii. 

Awers: popiersie Kleopatry w stroju i diademie na prawo. 

Awers: KLEOPATRAS BASILISSHS, orzeł ze złożonymi skrzydłami stojący na lewo na wiązce 
piorunów, przed nim róg obfitości, za nim litera P. 

Katalog: BMC 4-5, Svoronos 1871, Sear 7955. 
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Dynastia Ptolemeuszy w Egipcie - Ptolemeusz IV. Srebrna tetradrachma. 

Awers: popiersia Serapisa i Izis na prawo. 

Rewers: orzeł na lewo z głową na prawo, stojący na wiązce piorunów, nad nim róg obfitości, 
miedzy łapami litery CI. 

Katalog: SNG Cop 197, Svoronos 1124, Sear 7834. 
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Macedonia - król Archelaus. Srebrny diobol z lat 413-399 p.n.e. 

Awers: koń w galopie na lewo. 

Rewers: orzeł w kwadracie stojący na lewo, skrzydła rozłożone, głowa zwrócona do tyłu, na 
obwodzie napis ARHELA. 

Katalog: SNG ANS -; BMC Macedonia pg. 165, 9; Westermark. 
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Sycylia, Mamertinoi. Ok. 288-278 p.n.e.. Brąz o średnicy 27 mm. 

Awers: głowa Apolla w prawo w wieńcu laurowym. 

Rewers: orzeł na lewo z rozpostartymi skrzydłami, stojący na wiązce piorunów, w lewym polu 
napis: TINON. 

Katalog: SNG ANS 402-409, Calciati 3. 
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             Głowa  faraona   -  pszczoła  symbol  Egiptu  oraz  sowa  u góry.
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Tarcza  grecka.

Tarcza starożytnej Grecji z wizerunkiem ozdoby orła  ( nie  sowy). 
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Podobnie jak wszystkie inne sowy, puchacz także wywoływał uczucie grozy, a jego pojawienie się
w  wierszu,  prozie  czy  filmie  najczęściej  sygnalizowało  zbliżające  się  nieszczęście.  Podobnie
puszczyk  Strix  aluco cieszył  się  złą  sławą  wśród  ludzi.  Z  nazwy  łacińskiej  tego  ptaka  nasi
przodkowie uknuli imię dla straszliwego upiora – strzygi. Jego głos godowy był odbierany jako
zapowiedź  klęski.  W  „Panu  Tadeuszu”  uczestnicy  uczty  wydanej  przez  Sędziego  w  zamku
Horeszków nazywają nieproszonego gościa, starego Klucznika, puszczykiem, przeczuwając, iż jego
wizyta źle wróży. „Co to był za głos? To pewnie sowa, ta złowroga płaczka towarzysząca trumnie
nocy” – mówiła też lady Makbet, a Adam Mickiewicz w wierszu „Do M.” pisał: „Sucha w ogrodzie
zaszeleści grusza i puszczyk z jękiem w okno zatrzepoce… Pomyślisz sobie, że to moja dusza”.

Pohukiwania, piski, krzyki i gwizdy wydawane w nocy przez sowy były uznawane za złą wróżbę. A
już usłyszane na cmentarzu były gwarantem zbliżającego się nieszczęścia. Wierzono, że to głosy
zza  grobu,  wołania  sił  nieczystych,  upominających  się  o  nową duszę.  Głosy  emitowane  przez
pójdźkę tłumaczono jako „pójdź”, a w domyśle „pójdź w dołek pod kociołek”.

W XIX wieku sowa stała się wyjątkowo popularnym motywem nagrobków, wchodząc na stałe do 
kanonu symboli cmentarnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że postać tego ptaka prawie nigdy nie 
nawiązywała do cech zmarłego, a spełniała raczej funkcję "ornamentu". Można więc przypuszczać, 
że taki wizerunek miał przywoływać skojarzenia z nocą, utożsamianą ze śmiercią i zaświatami. 

Sowy nie są blisko spokrewnione ze szponiastymi. Wykazują z nimi konwergencję. Wśród cech 
wspólnych można wymienić: ostre dzioby i szpony, dobry wzrok, zdolność widzenia 
stereoskopowego. Różnice to przede wszystkim nocny tryb życia sów oraz ich doskonały słuch.

Wprawdzie większość sów poluje używając przede wszystkim słuchu, ale charakteryzują się one 
również doskonale rozwiniętym wzrokiem, dostosowanym do widzenia w słabym oświetleniu. W 
porównaniu do ptaków dziennych, np. gołębi, oko sowy jest do 100 razy wrażliwsze na światło; w 
porównaniu do człowieka – do 2,5 raza wrażliwsze. Poszczególne gatunki różnią się między sobą 
zdolnością widzenia – sowy prowadzące dzienny tryb życia widzą gorzej przy słabym oświetleniu, 
ale lepiej rozróżniają barwy. 

Lepsze widzenie w ciemności nie wynika ze zwiększonej wrażliwości siatkówki, a ze specyficznej 
budowy oka. Sowy mają bardzo duże gałki oczne typu teleskopowego, z długą ogniskową i bardzo 
dużą źrenicą. Powoduje to, że na siatkówkę pada więcej światła. Za siatkówką znajduje się błona 
odblaskowa, która dodatkowo wzmacnia jasność widzenia. 

Dzięki długiej ogniskowej oczy sów 
mają także zdolność powiększania 
obrazu, podobnie jak teleobiektyw. 
Cylindryczny kształt gałki ocznej 
pozwolił zwiększyć głębokość oka i 
tym samym długość ogniskowej bez 
jednoczesnego znacznego 
zwiększania rozmiarów i masy 
głowy. 
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Wadą tego rozwiązania jest zawężenie pola widzenia do ok. 110° – sowy widzą tunelowo, podobnie
jak człowiek przez lornetkę.  Ponadto oczy sów, ze względu na ich wielkość i  kształt,  są  mało
ruchliwe w oczodołach. Ograniczony kąt widzenia rekompensują sobie ogromną ruchliwością szyi
– mogą wykonywać obroty głową w zakresie  270°.  Natomiast  obiekty położone bardzo blisko
identyfikują  wyjątkowo  długimi  piórami  czuciowymi  umieszczonymi  wokół  dzioba.  W
przeciwieństwie  do  większości  ptaków,  oczy  sów  są  zwrócone  do  przodu,  dzięki  temu  pola
widzenia prawego i lewego oka nachodzą na siebie w zakresie 60–70°. Daje to, w porównaniu do
innych  ptaków  (np.  gołąb  ok.  0-10°),  duży  kąt  widzenia  przestrzennego  (stereoskopowego)  i
ułatwia szacowanie odległości. 

Sowy jako jedyne spośród ptaków mrugają używając górnej powieki (oraz dodatkowo tzw. trzeciej
powieki – migotki). 

                                                    HERB GRECJA  POLSKA 
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                                       GRECJA  O  GREKACH 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Żeby pominąć biblię i  religię  od stworzenia świata oraz ludzi- pisze się, że : Indoeuropejscy 
przodkowie Greków przybyli na teren południowych Bałkanów na przełomie III i II tysiąclecia p. 
n. e. Ale skąd  przybyli i  w jaki sposób ,  gdzie indziej się znaleźli , tego już się nie pisze ! 

Grecy są specyficznym narodem – trudno w Europie o silniej ze sobą związane społeczeństwo. W 
południowym krańcu półwyspu Bałkańskiego poczucie wspólnoty i jedności jest na tyle duże, że 
nawet osoby, które – choć mieszkają w Grecji – w języku greckim nie mówią, uważają się za 
prawdziwych, rodowitych Greków.Około 10 milionów Greków żyje poza granicami swej 
ojczyzny, w tym ponad 2 miliony w Ameryce (dane z 2001 roku). 

Oficjalne statystyki podają, iż Grecję zamieszkuje 11 milionów 200 tysięcy osób, co przy 132 
tysiącach kilometrów kwadratowych powierzchni daje gęstość zaludnienia wynoszącą około 85 
osób na kilometr kwadratowy. Po prawdzie jednak do wszystkich greckich statystyk należy 
podchodzić z przymrużeniem oka (podobnie jak sami Grecy podchodzą do własnego budżetu). 
Naród ten, nie dość, że do liczb szczególnej wagi nie przywiązuje, to nie ma także sprecyzowanych 
wymogów meldunkowych. Z całą pewnością można więc zakładać, że liczba ludności w Grecji jest 
o co najmniej milion wyższa niż podają źródła – wiąże się to z niemal niekontrolowaną imigracją, 
głównie z sąsiednich rejonów azjatyckich.

Po  podziale  cesarstwa  rzymskiego  Hellada  znalazła  się  w  Cesarstwie  wschodniorzymskim,  w
którym dominował język (od VIII w. urzędowy) i kultura grecka.

 Po zdobyciu  Konstantynopola przez Turków wielu Greków wyemigrowało do Włoch i innych
części Europy wolnych od ich panowania przyczyniając się znacząco do Renesansu i przeniesienia
dorobku cywilizacji greckiej na zachód Europy.  
Ostatni  grecki  cesarz  –  Konstantyn  XI  Dragazes  –  zginął  29  maja  1453.  Ottomański  system
milletów przyczynił  się  do tego,  że Grecy zachowali  odrębność kulturową w posegregowanym
narodowo imperium. Odegrało to ważną rolę w odzyskaniu przez Grecję niepodległości. 

System  milletów –  porządek  prawny  w  państwie  osmańskim,  określający  prawa  i  obowiązki
ludności  niemuzułmańskiej.  Zasadniczo  każdej  z  podbitych  nacji  pozostawiano  dość  znaczną
swobodę co do wyznania i kultury, jednakże nakładany był na nie większy podatek, niż na ludność
muzułmańską. Co do zasady zamykane były możliwości awansu społecznego w tureckiej armii i
administracji.Każdy  millet  posiadał  suwerena  o  dość  szerokich  kompetencjach,  etnarchę  (gr.
ἐθνάρχης - władca narodu). Najczęściej był nim przywódca religijny (np. prawosławny Patriarcha
Konstantynopola),  który  podlegał  bezpośrednio  sułtanowi.  Millety  miały  sporo  władzy  –
ustanawiały  własne  prawa,  zbierały  i  rozdzielały  własne  podatki.  Wszystko  czego  od  nich
wymagano,  to  lojalność  wobec  Imperium.Gdy  członek  jednego  milletu  popełnił  przestępstwo
przeciwko  członkowi  innego,  stosowano  prawo  strony  poszkodowanej,  lecz  nadrzędny  status
panującej  większości  islamskiej  zapewniało  w  każdym  sporze  z  udziałem  muzułmanina
zastosowanie praw szariatu.Do XIX w. głównymi milletami były: grecki (Rum millet), żydowski i
ormiański. Licznie reprezentowane były też mniejszości: katolicka, karaimska i samarytańska.

Jak już zostało wspomniane, wystarczy mieszkać w Grecji, by czuć się Grekiem – i tak 98% 
ludności kraju to – mniej bądź bardziej tak zwani “naturalni” – Grecy. 
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Pozostali – Cyganie, Turcy, Pomacy, Macedończycy i Albańczycy – stanowią mniejszość. Według
statystyk, 63% społeczeństwa osiedliło się w miastach – raz jeszcze liczbę tę należy traktować jako
szacunek, gdyż – po pierwsze – żaden urząd nie śledzi wewnątrzkrajowych przeprowadzek, po
drugie  natomiast  –  Grecy  nieco  inaczej  definiują  pojęcie  miasta.  Stolica,  zarazem  największe
centrum osadnicze, liczy sobie 746 tysięcy mieszkańców, zaś z całą aglomeracją liczba ta wzrasta
do ponad 4 milionów! 

Stosunek ten pozwala nieco lepiej wyobrazić sobie strukturę Aten. W Salonikach – drugim co do
wielkości  mieście  – zameldowanych jest  360 tysięcy osób (z aglomeracją  nieco ponad milion).
Jeżeli chodzi o religię, przeważa prawosławie, wyznawane przez ponad 87% ludności. Na drugim
miejscu  –  co  niezwykle  interesujące  –  uplasował  się…  ateizm.  Religią  nie  interesuje  się  9%
Greków  (  lub osób  podających się za  Greków, z  racji  zamieszkania w  Grecji).   W trzeciej
kolejności wymienić trzeba islam z 1,5-procentowym wynikiem, a zaraz za nim katolicyzm – z
zaledwie 0,61 procenta wyznawców.
Mówiąc krótko, Grecja wydaje się mocno podzielona, a mimo to miłość do kraju ceni się tam ponad
wszystkimi podziałami.

Po wejściu do UE Grecja stała się atrakcyjnym celem imigracyjnym. W latach '80 ubiegłego wieku
wśród  przybyszów  początkowo  byli  głównie  Filipińczycy,  potem  Egipcjanie,  Rosjanie
i Pakistańczycy.  Jednak największym problemem był  (i  jest)  napływ po 1990 roku emigrantów
z byłych  państw  komunistycznych:  głównie  Albanii, Rumunii,  byłej  Jugosławii.  W latach  '90
ubiegłego  wieku  na  ponad  11 mln  mieszkańców Grecji,  legalni  imigranci  stanowili  około  300
tysięcy (2,7%).
 Po kilkunastu latach, na początku XXIw., liczba ta sięgnęła 1 miliona (9%) - w tym 650 tys. 
stanowili Albańczycy. 

W ciągu pierwszych 5 lat kryzysu gospodarczego w Grecji nastąpiło częściowe odwrócenie tego 
trendu - blisko 180 tys. imigrantów z Albanii powróciło do swej ubogiej ojczyzny. Albańczycy 
wracają, ponieważ w Grecji nie mają pracy i chociaż nie ma jej również w Albanii, mają tam 
przynajmniej dach nad głową. Pomimo tych powrotów, szacuję się, że liczba nielegalnych, 
niezarejestrowanych imigrantów przekracza liczbę tych legalnych i jest to głównie ludność 
pochodzenia azjatyckiego. Jedną z konsekwencji tego faktu jest wzrost przestępczości w państwie 
dotychczas uważanym za dość bezpieczne, a także wzrost bezrobocia. Nie ma się co dziwić, że 
napływ imigrantów (głównie z Albanii) budzi sprzeciw u większości Greków. 

Choć początkowo imigracja zwiększyła populację w Grecji, to za sprawą kryzysu liczba ludności
znów zmalała  -  od jego początku z  Grecji  wyjechało  już blisko pół  miliona obywateli.  Szczyt
emigracji  Greków miał  miejsce w 2015 roku, kiedy do władzy doszła partia  Aleksisa Tsiprasa.
Grecy emigrują głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W
większości są to ludzie młodzi, dobrze wykształceni i mający już zawodowe doświadczenie, a więc
najcenniejsi dla swojej ojczyzny. Odmienność językowa lub kulturowa nie jest w Grecji tożsama z
przynależnością do innego narodu. Wszyscy  są  Grekami tak jak Amerykanie w Ameryce. 

Chrześcijaństwo w Turcji  – pojęcie  odnoszące  się  do  opisu  i  historii  chrześcijan  żyjących  w
Republice Tureckiej. W tym kraju chrześcijaństwo ma bardzo długie tradycje, zwłaszcza na terenie
Anatolii,  z  której  pochodzi  wielu  jego  wybitnych  starożytnych  wyznawców  (np.  Tymoteusz  z
Efezu,  Mikołaj z Miry czy Polikarp ze Smyrny) i  jeden z najważniejszych apostołów, Paweł  z
Tarsu.  Tereny  obecnie  należące  do  Turcji  były  niegdyś  częścią  chrześcijańskiego  Cesarstwa
Bizantyńskiego, a co za tym idzie większość mieszkańców tych ziem było chrześcijanami. Sytuacja
zaczęła zmieniać się wraz z podbojem Azji Mniejszej przez plemiona tureckie, które wyznawały
islam.                                                          79.



Mimo  osiedlenia  się  w  Anatolii  tureckich  koczowników  i  powolnej  islamizacji  rdzennych
mieszkańców, jeszcze na początku XX wieku żyło tu kilka milionów chrześcijan,  zwłaszcza że
wielu władców Imperium Osmańskiego prowadziła tolerancyjną politykę religijną. Chrześcijanie
zamieszkiwali głównie morskie wybrzeża Azji Mniejszej (Grecy) i wschodnią część kraju (przede
wszystkim  Ormianie  i  Asyryjczycy).  Ich  liczba  jednak  drastycznie  spadła  w  wyniku  polityki
Mustafy  Kemala  Paszy,  który  chciał  uczynić  Turcję  krajem  jednolitym  etnicznie  i  religijnie.
Większość  Greków wysiedlono do Grecji  (plan  zakładał  wysiedlenie  1,5 mln  ludzi),  natomiast
Ormian  i  Asyryjczyków  poddano  eksterminacji.  Szacuje  się,  że  w  wyniku  ludobójstwa
prowadzonego przez Turków zginęło ok. 1,5 mln. Ormian i ok. 500 000 Asyryjczyków.

 Wielu tych których przeżyło wyemigrowało na zachód albo do sąsiednich krajów w tym do  
Grecji. Migracje trwają do dziś. 

Grecy wyszli na ulice   27 września 2012

                     
ATENY. 

Grecy  masowo  protestują  przeciw  programowi  drastycznych  oszczędności  premiera  Antonisa
Samarasa.  W  centrum  Aten  doszło  wczoraj  do  starć  z  policją.  To  najpoważniejsza  akcja
protestacyjna od lutego.
Pierwsi  przerwali  pracę  na trzy godziny kierowcy autobusów w stolicy,  a  następnie do strajku
przystąpiły załogi promów w Pireusie. Strajkują też pracownicy banków oraz poczty. Zamknięte
zostały ministerstwa, urzędy podatkowe i szkoły. Udział w strajku zapowiedzieli kontrolerzy lotów.
Protest przeciwko drastycznym cięciom wydatków zorganizowały centrale związków zawodowych
sektora publicznego i prywatnego, zrzeszające ponad trzy miliony pracowników.
Rząd zadłużonej Grecji przygotowuje obecnie plan zmniejszenia wydatków budżetowych o 11,5
mld euro w latach 2013-2014. Pracownicy obawiają  się  obniżenia wynagrodzeń nawet  o jedną
piątą.  Od  przyjęcia  tego  planu  UE  i  MFW  uzależniają  wypłacenie  kolejnej  transzy  pakietu
ratunkowego, wynoszącej 31,5 mld euro. W przypadku decyzji odmownej Grecja musiałaby ogłosić
niewypłacalność. Źródło: tvn 24/ps
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Ci Grecy wyglądają jak Polacy oprócz  tego jajogłowego w środku…..

                              

   A  to jest polski  król..

Spośród państw UE Grecja ma najgorszy wskaźnik wolności gospodarczej. W 
rankingu ogólnoświatowym nie jest nawet w pierwszej setce.

W latach 1981–2008 nastąpiły w Grecji znaczne przeobrażenia gospodarcze i rozpoczął się szybki
rozwój  gospodarczy.  W miejsce  rolno-surowcowej,  z  silnie  zaznaczonym udziałem  przemysłu,
uformowała się gospodarka o większym udziale usług (głównie transport, obsługa turystów, handel,
finanse), a z zanikającym, często przenoszonym za granicę przemysłem – proces dezindustrializacji,
trwający  także  obecnie.Większą  rolę  odegrało  tu  członkostwo  (od  1981)  i  pomoc  Wspólnoty
Europejskiej.

 W latach od 1985 do 1991 Grecja otrzymała 2,5 mld dolarów amerykańskich w ramach tzw. planu
integracyjnego,  średni  roczny przyrost  produktu krajowego brutto  wynosił  w latach 1987–1990
1,6%. Usługi wytwarzają 78,3% produktu krajowego brutto, przemysł – 18%, rolnictwo – 3,6%
(2011). Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2007 roku wyniósł $27 360, 
czyli ok. 93% średniej unijnej. Największe bezrobocie w UE.

Od roku 2008 zaznaczył się gwałtowny spadek PKB, przekraczający 25%. W greckiej gospodarce
utrzymuje się wciąż problem niemożności osiągnięcia płynności płatniczej przez budżet państwa i
przedsiębiorstwa.  Toteż  w  okresach  przedwyborczych,  dodatkowe  miliardy  w  banknotach
dowożone są  na  zasadzie mafijnej zza granicy, co jest mechanizmem rzekomo przewidzianym dla
potrzeb ad hoc zapewnienia płynności.1 stycznia 2002 r.
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 Grecja weszła do strefy euro. Od roku 2002 nastąpiło załamanie bilansu handlu zagranicznego, z -
20 mld w 2001, do -65 mld USD w roku 2008. Poprawa rozpoczęła się w 2009, w okolicznościach
głębokiej recesji i szybkiego spadku siły nabywczej ludności.

Mocnymi punktami gospodarki są turystyka i eksploatacja pierwszej w świecie, pod 
względem wartości jednostek, floty handlowej. Dodatkowo, Grecy eksploatują liczne jednostki 
tzw. tanich bander.

                     
          Najsłynniejszy grecki taniec, czyli korowód
Najbardziej popularną wersją tańca w Grecji jest korowód, którego uczestnicy, spleceni ramionami,
przesuwają się powoli w przód, zatrzymując się po każdym kroku. Popularna jest  także wersja
korowodu zwana hasapiko, znana z filmu Grek Zorba, taniec ów ma na celu wyrażenie „radości i
braterstwa”. 
Greckie tańce nie są zbyt dynamiczne i zalicza się je do gatunku tzw. „chodzonych”.Muzyka grecka
– RembetikoMuzyka odgrywa u Greków szczególną rolę. Jednym z bardziej popularnych rodzajów
greckiej  muzyki  ludowej jest  tzw.  rembetiko.  Historia  tego  stylu  sięga  lat  20.  XX w.,  a  jego
autorstwo przypisuje się imigrantom z Azji Mniejszej, zbierającym się w tawernach Salonik i
Pireusu.Rembetiko to muzyka ludzi z marginesu, tematem piosenek jest zwykle nieszczęśliwy los,
nędza, śmierć i niespełniona miłość. Obok  rembetiko istnieje jeszcze inny rodzaj muzyki, zwanej
"kawiarnianą" – amanedes. W grupie grającej ten rodzaj muzyki, obok skrzypków i cymbalistów,
znajduje się też zwykle tancerka z kastanietami.

Muzyczna Nowa Fala 
Trzecim znanym nurtem muzycznym jest  Neo Kima, czyli tzw. Nowa Fala, charakterystyczna dla
greckiej lewicy w latach 60. XX w. Teksty owej „muzyki klubów” wyróżnia dosadność treści i
bardzo ostre brzmienie.
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Greckie buzuki
Najpopularniejszym instrumentem Greków jest  buzuki, czyli rodzaj lutni z długim gryfem. Pieśni
wygrywa się także na nieco mniejszym baglamas.

                                       Ludowe    stroje  nazywane greckimi.
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Cmentarz grecko-prawosławny w Kaliszu 

27  kwietnia  2007  powstało  Stowarzyszenie  Greków  w  Polsce  „Odyseas”  a  15  grudnia  2008
powstało  Towarzystwo  Greków w Łodzi.  Miejski  Dom Kultury  w Zgorzelcu  organizuje  latem
międzynarodowe festiwale piosenki greckiej.

Grecy w Polsce osiedlali się od średniowiecza. 
Średniowiecze – epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z
upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu 

W   Królestwie Polski   i  Litwy Grecy zamieszkiwali  m.in.  Lwów, Zamość,  Poznań,  Mohylów
Podolski, Lublin i Warszawę  oraz  Lwów  a w drugiej połowie XVI wieku stanowili zwartą grupę
etniczną. Jednak  tu chodzi o  Greków  wyznaniowych,  czyli  już  wyznania  greko- katolickiego,
zwanego także  później  prawosławiem.

Wtedy  też  z  fundacji  greckiego  kupca  Konstantego  Korniakta  została  wzniesiona  przy  Cerkwi
Wołoskiej renesansowa wieża, zwaną Wieżą Korniakta. W Zamościu Grecy mogli zamieszkiwać od
1589 roku. W początkach XVII wieku zamojscy Grecy wznieśli drewnianą cerkiew św. Mikołaja.
W Poznaniu byli obecni najpóźniej od 1590 roku. W 1767 w jednej z kamienic przy Starym Rynku
powstała grecka kaplica prawosławna. W Mohylowie Grecy osiedlali się po założeniu miasta przez
Stefana Potockiego u schyłku XVI wieku. W 1754 ufundowali tu budowę cerkwi św. Mikołaja. W
Lublinie  za  zgodą  króla  Stanisława  Augusta  Poniatowskiego  nieliczni  lokalni  Grecy  wznieśli
cerkiew  św.  Narodzenia  Najświętszej  Marii  Panny.  Warszawscy  Grecy  wznieśli  kaplicę
prawosławną dopiero po rozbiorach Polski – w 1818 roku.

Ostatnia duża fala migracji miała miejsce w 1949. Po tzw. drugiej bitwie o góry Grammos, czyli po 
ostatnim starciu wojny domowej w Grecji, Polska przyjęła ok. 14 000 (12 300) Greków i 
Macedończyków popierających partyzantkę DSE. Zorganizowano dla nich szpital polowy w 
Dziwnowie na Wolinie. Był to wówczas pierwszy tak duży szpital chirurgii wojennej i rehabilitacji 
na terenie Polski. Wielu Greków zamieszkało następnie na Dolnym Śląsku, w tym ok. 9000 w 
Zgorzelcu, oraz w rejonie Ustrzyk Dolnych (Krościenko, Jureczkowa, Liskowate, Grąziowa). 
Osierocone dzieci greckie trafiły do domu dziecka w Policach.     
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   Obecnie Grecja ma powierzchnię 131 957 km2 i liczy ponad 10 milionów mieszkańców.

                                              Grecja  Budynek parlamentu w Atenach -  
                        mało  grecki pałac królewski w biednej  i niszczonej najazdami islamskimi  Grecji.

       

                                                  Wiedeń  za  to jest  bardzo  grecki 

„Stosunki z płcią niewieścią, a jak wiadomo, również i męską, były dla niego tylko rozrywką i 
źródłem rozkoszy. I nic nie wskazuje na to, by był kiedykolwiek zdolny do głębszych uczuć”, Franz
Babinger „Z dziejów Imperium Osmanów”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, 
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             Jakich  to  Osmanów  oglądaliśmy w tureckim  serialu  o Osmanach?  Greckich.

Po podziale cesarstwa rzymskiego
Hellada znalazła się w Cesarstwie
wschodniorzymskim, w którym
dominował język (od VIII w. urzędowy)
i kultura grecka. Przed zdobyciem
Konstantynopola przez Turków wielu
intelektualistów greckich
wyemigrowało do Włoch i innych
części Europy wolnych od ich
panowania, przyczyniając się znacząco
do Renesansu i przeniesienia dorobku
cywilizacji greckiej na zachód Europy.
Ostatni cesarz – Konstantyn XI
Dragazes – zginął 29 maja 1453. 
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Ottomański system milletów przyczynił się do tego, że Grecy zachowali odrębność kulturową w 
posegregowanym narodowo imperium. Odegrało to ważną rolę w odzyskaniu przez Grecję 
niepodległości.

Od roku  1453  do  1821  było  panowanie osmańskie w Grecji, nie wiadomo na ten  temat nic  
bliższego. Ciekawe , dlaczego ?  

Okres Osmański
1540-1570 – rządy osmańskie w Grecji 

• 1645-1669 – wojna wenecko-turecka 
• 1687 – Wenecja odzyskuje Peloponez, ostrzelanie Partenonu 
• 1715 – Turcy ponownie zdobywają Peloponez 
• 1768-1774 – wojna rosyjsko-turecka 
• Do 1821, stłumiono 14 wcześniejszych greckich powstań narodowych – a w Polsce  

tylko dwa  ! 

25 marca 1821: Narodowy mit: Abp Germanos błogosławi grecką flagę w Aja Lavra, powstańcy 
składają uroczystą przysięgę. W rzeczywistości zbliżone wydarzenie miało miejsce, lecz w mieście 
Patras mal. Theodoros Vryzakis, 1865

17 marca 1821 wybuchło gwałtowne powstanie antytureckie. W okręgu Mani, na półwyspie 
Peloponez, zdobyto wszystkie trzy tureckie zamki garnizonowe. Następnie, 25 marca 1821, 
arcybiskup Patras, Germanos, wezwał wszystkich Greków do walki o wyzwolenie narodowe. Stąd 
25 marca jest świętem narodowym, jednym z dwóch oficjalnych (drugie to dzień „Nie!”, 28 
października, rocznica odrzucenia ultimatum Mussoliniego). Powstanie, po krwawych walkach, z 
pomocą Anglii, Francji i Rosji, doprowadziło w 1830 r. do odzyskania niepodległości i powstanie 
Królestwa na terenach z Peloponezu i środkowej Grecji.
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Walka o niepodległość, 1821-1832

Grecja w 1900 r.

• 1800 – powstanie Republiki Heptanezu 
• 1821 – 17 marca mieszkańcy prowincji Mani, na Peloponezie, jednoczesnym, zaskakującym

atakiem i zdobyciem trzech zamków – garnizonów tureckich oraz rzezią ich załóg, 
rozpoczynają wielkie greckie powstanie narodowe. 23 marca wyzwolone zostaje pierwsze 
greckie miasto, Kalamata. Tego dnia, w południe, przed kościołem Świętych Apostołów, 
kolejne szeregi powstańców składają przysięgę. 25 marca, arcybiskup Patras, Germanos 
ogłasza: Eleftheria i thanatos! (gr. Wolność albo śmierć!) Powstańcy po raz kolejny składają
uroczystą przysięgę, tę powszechnie dziś w Grecji przytaczaną

• 1821 – do wiosny 1822 ; wojska Porty, zajęte likwidacją grecko-rumuńskiego powstania 
Ipsilantisa w obecnej Rumunii, następnie rozprawą z Alim Paszą, nie mogą być jeszcze 
użyte w Grecji. Umożliwia to niemal całkowity, choć nietrwały, sukces powstania na 
Peloponezie, w Rumelii (obecnej zachodniej Grecji) i częściowo w Grecji centralnej. 

• 1822 – kwiecień ; masakra greckiej ludności Macedonii Egejskiej, o charakterze czystek 
etnicznych, dokonana przez Emina – baszę Salonik, m.in. wymordowanie wszystkich 
Greków miasta i okręgu Nausa. 

• 1822 – kwiecień ; opinią publiczną Europy wstrząsnęła rzeź lub sprzedaż w niewolę całej 
greckiej ludności, dokonana na Chios, najbogatszej z greckich wysp i nie biorącej udziału w 
walkach powstania. Podobne zbrodnie wojenne wydarzały się i wcześniej, przy czym 
okrutnie postępowały obie strony konfliktu, jednak Chiotes, jako naród kupców, byli 
społeczeństwom innych państw dobrze znani, a ich dzieci często pobierały na Zachodzie 
edukację. 

• 1822 – lipiec ; tureckie siły ekspedycyjne, mimo zwycięstw i okrucieństw, nie osiągają 
pełnej pacyfikacji Peloponezu. 
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• Następnie zostają pokonane przez powstańców i cywilnych uciekinierów (miejscową 
ludność), w kilku bitwach, w trudnym dla wojsk terenie, w pobliżu miejscowości 
Derwenakia. Z łącznej liczby 30 tysięcy, śmierci uniknęło zaledwie ok. 6 tysięcy żołnierzy 
osmańskich. 

• 1822 – wrzesień ; powstańcy zdobywają   głodującą już kolonialną stolicę Peloponezu – 
Tripolitsę (obecny Tripolis). 

• 1822 – w poparcie Greków zaangażowało się w Europie ponad tysiąc wybitnych osób, a do 
Hellady napłynęli ochotnicy – około 600 oficerów, w tym z Polski. Powstanie zostało 
uznane za bunt i potępione przez Święte Przymierze. 

• 19 kwietnia 1824, w zajmowanym przez powstańców Missolungi umiera na malarię 
wysłannik rządu Anglii, orędownik idei niepodległości Grecji, polityk, poeta George Gordon
Byron. Śmierć ta, mobilizując opinię publiczną, zwiększa i przyspiesza brytyjskie 
zaangażowanie w pożyczki, udzielane powstańczym władzom. 

• 21 czerwca 1824 ; na wyspie Psara wylądowały wojska tureckie, dokonując i tu całkowitej 
rzezi. Prócz mieszkańców, uprzednio schroniło się tu wiele ludności cywilnej, głównie 
uciekinierów z innych wysp, w tym mieszkańców zmasakrowanej w 1822 sąsiedniej, 
większej wyspy Chios. 120 spośród obrońców, po desperackiej walce, świadomie wybrało 
dla siebie i swych bliskich śmierć samobójczą, wysadzając się w powietrze, w dominującej 
nad okolicą fortyfikacji Mavri Rachi – Μαύρη Ράχη – czyn aktualnie zaliczany przez 
greckie podręczniki szkolne do kanonu historycznego. Tragedia, ale także determinacja 
obrońców odbiły się szerokim echem wśród społeczności międzynarodowej, wzmagając 
ruch filhelleński. 

• 1824 – prezentacja w Luwrze obrazu Eugène Delacroix „Masakra na Chios” ponownie 
poruszyła opinię publiczną, która od tej chwili zaczęła domagać się od swych rządów 
interwencji, nawet militarnej, po stronie Greków. 

• 1826 po trzecim już, rocznym oblężeniu i pomimo prób brytyjskiej mediacji, zdobycie i 
masakra przez Turków miasta Missolungi, tego samego, w którym uprzednio zmarł Byron. 
Na murach obronnych zdobywcy zatknęli następnie 3 tysiące odciętych głów mężczyzn, 
kobiet i dzieci. Opisy te wstrząsnęły opinią publiczną Zachodu. Oburzenie wzrosło, po 
wystawieniu w Luwrze w 1827, kolejnego filhelleńskiego obrazu Eugène Delacroix „Grecja
powstająca z ruin Messolongion”. Rozgłosu nabrała także okoliczność, że części obrońców 
udało się jednak przebić przez pierścień wojsk oblegających, dołączyli następnie do 
Greków, kontynuujących walkę partyzancką. Wydarzenie to, znane jako „Wyjście z 
Messolongion” obecnie stanowi dla Greków jeden z najważniejszych momentów historii ich
narodu. 

• 1827 – Bitwa pod Navarino – druzgocąca klęska floty turecko-egipskiej, przywraca greckim
okrętom kontrolę nad dużym obszarem Morza Egejskiego. Odcięte od komunikacji wojska 
turecko-egipskie wkrótce zostaną zmuszone do wycofania się. 
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Grecja niepodległa

• 1830 – 3 lutego konferencja londyńska przyznaje Grecji pełną niepodległość 
• 1832 – wstępuje na tron król Otton 
• 1833 – Grecja obejmuje przyznane jej traktatami terytorium. 

1  lutego  1832 historia  wyniosła  księcia  bawarskiego  Ottona  Wittelsbacha  na  tron  Grecji.  Król
Ludwik Bawarski, ojciec Ottona, uzyskał zapewnienie, że nowy król Grecji będzie posiadał silną,
dominującą pozycję w nowym państwie greckim. Panowanie Ottona I Wittelsbacha trwało do 24
października  1862.  W  pierwszym  okresie  swego  panowania,  w  latach  1833-1843  Otton  I
Wittelsbach rządził w sposób absolutny. Cała władza ustawodawcza i wykonawcza skupiła się w
rękach młodego króla.

 Także władza sądownicza była sprawowana w imieniu króla. Król nie był odpowiedzialny przed
Narodem – jak stanowiła grecka konstytucja. Stolicą państwa zostały prowincjonalne wtedy Ateny,
zmieniane  z  pomocą  niemieckich  architektów.  Założono,  że  wystarczą  pałace,  jeden  park  i
infrastruktura miejska dla około 100 tysięcy ludności. Liczbę tę skorygowano potem na 600 tysięcy,
co i tak wystarczyło na życie jednego tylko pokolenia. Negatywnie zaważyła okoliczność, że aż do
roku  1922  stołeczność  Aten  uznawano  za  stan  tymczasowy,  poprzedzający  odzyskanie
Konstantynopola.
Podstawowe kierunki polityki zagranicznej także określane były przez Wielką Ideę.

• 1834 – Ateny zostają stolicą Grecji 
• 1837 – Powstaje Uniwersytet Ateński 

W 1839 r. zaczął narastać w Grecji kryzys ekonomiczny i polityczny. Bieda, niezadowolenie 
społeczne spowodowane epizodem kreteńskim i brak legalizacji partii politycznych powodowały 
rosnące niezadowolenie wielkich mocarstw Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji – gwarantów 
niepodległości i konstytucji Grecji. 

Wzmogły one swoje wysiłki, aby zmienić tę sytuację. 3 września 1843 komendant stołecznego 
garnizonu, pułkownik kawalerii Dimitrios Kallergis stanął na czele rebelii. Dowodzony przez niego 
oddział kawalerii dotar       ł pod gmach pałacu królewskiego i zażądał przywrócenia konstytucji. 
Wsparty przez inne oddziały wojskowe i mieszkańców Aten, uzyskał zapewnienie Ottona I 
Wittelsbacha o przywróceniu praw konstytucyjnych w Grecji. Okres absolutyzmu w Grecji uległ 
zakończeniu, rozpoczął się zaś okres monarchii konstytucyjnej.

• 1863 – zdetronizowanego Ottona, zastępuje Jerzy I Glücksburg 
• 1864 – przyłączenie Wysp Jońskich 

Wilhelm – Jerzy Glücksburg urodził się w Kopenhadze 24 grudnia 1845. 30 marca 1863 w wieku 
niespełna 18 lat został intronizowany jako król Grecji Jerzy I Glücksburg. Jednym z warunków, 
jakie zobowiązały się wypełnić trzy wielkie mocarstwa był zwrot Wysp Jońskich (w 1864 r. Anglia 
zwraca Grecji ten archipelag) oraz wypłacenie sumy 25 000 funtów rocznego „odszkodowania” w 
przypadku detronizacji króla. Król Jerzy I Glücksburg okazał się władcą o wiele bardziej 
elastycznym od swego poprzednika Ottona I Wittelsbacha. Konstytucja z 1864 r. znacznie 
ograniczyła zakres władzy królewskiej, dając duże uprawnienia wybieranemu w wyborach 
Parlamentowi.                                      89.



W zamian Grecja zobowiązała się powstrzymywać greckie rewolty na terenach zajmowanych przez
wciąż potężną Turcję. Król Jerzy I Glücksburg wkrótce włączył się aktywnie do polityki greckiej,
opanował  język  grecki,  wizytował  wszystkie,  nawet  odległe,  tereny  państwa.  Widział  ogromną
nędzę i zacofanie swego nowego królestwa. W 1867 r. w Pałacu Zimowym w Petersburgu Jerzy I
Glücksburg poślubił córkę Wielkiego Księcia Konstantego, piętnastoletnią Olgę. 

Dziewięć miesięcy później nowa królowa grecka wydała na świat następcę tronu, Konstantyna I
Glücksburga. Konstantyn był najstarszym z siedmioosobowego potomstwa króla (pięciu chłopców,
dwie  dziewczynki).  Pierwszy pałac  królewski,  zlokalizowany przy  placu  Syntagma,  w centrum
Aten, przekazano parlamentowi, a rodzina królewska zamieszkała w nowym pałacu Tatoi 27 km na
północ  od  Aten.  Król  stał  się  w  przeciągu  kilku  lat  autorytetem  i  arbitrem  greckiego  życia
politycznego.

• 1881 – przyłączenie Tesalii i części Epiru 

W 1878 r. wielkie mocarstwa europejskie na kongresie w Berlinie zadecydowały o zwrocie Grecji 
Tesalii. Grecja odzyskała ją od Turcji w 1881 r. Lata 1880–1890 stanowiły dla Grecji okres rozwoju
gospodarczego i społecznego. Budowane były drogi i linie kolejowe, rozkwit przeżywała flota i 
handel morski. Rozwijało się szkolnictwo i inne funkcje socjalne państwa.

• 1892 – otwarcie Kanału Korynckiego 
• 1896 – pierwsza nowożytne igrzyska olimpijskie w Atenach z inicjatywy Pierre’a de 

Coubertina 
• 1896 – powstanie na Krecie 
• 1897 – wojna grecko-turecka, klęska Grecji, wysoka kontrybucja na rzecz Turcji, lecz na 

żądanie mocarstw Kreta otrzymuje autonomię 

W  1897  r.,  w  czasie  rewolty  antytureckiej  na  Krecie  Grecja  wysłała  militarne  wsparcie
powstańcom.  Kilka  miesięcy  później  wybuchło  powstanie  w  Macedonii.  17  kwietnia  Turcja
wypowiedziała Grecji wojnę. Siły greckie w Tessalii, poniosły poważne porażki, cofając się pod
naporem dwakroć silniejszej armii tureckiej. Już po kilku tygodniach wojny Turcja, wspierana przez
Niemcy,  zagroziła  integralności  Grecji.  Porażki  doznała  też  armia  powstańcza  w  Macedonii
dowodzona  przez  następcę  tronu  Konstantyna  I  Glücksburga.  Na  Krecie  sytuacja  została
spacyfikowana  przez  rozmieszczanie  tam  sił  międzynarodowych,  w  ramach  wspólnej  operacji
desantowej mocarstw. 

Wydarzenia  te  określa  się  nieraz  jako  pierwszą  w  nowożytnej  historii,  pokojową,  wojskową
operację  międzynarodową.  Rosja  i  Anglia  podjęły  szeroką  akcję  dyplomatyczną,  która
doprowadziła  do  zakończenia  walk  i  zawarcia  rozejmu.  Mocarstwa  zadecydowały  o  autonomii
Krety od Turcji oraz o ustanowieniu urzędu Wysokiego Komisarza – sprawowanego przez Greka.
Grecja musiała jednak zapłacić Turcji ogromną, jak na swe możliwości, kontrybucję. W tym celu
skarb  państwa  zaciągnął  pożyczki  zagraniczne,  ustanowiono  nowe  podatki  i  monopole  dla
sfinansowania ich spłaty, kraj ogarnęła drożyzna, król utracił wiele ze swej popularności i odsunął
się od aktywnej polityki.
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Lata 1901–1936

W 1909 r. grupa młodych oficerów zrzeszonych w Lidze Wojskowej zorganizowała pokojowy bunt
w armii. Bunt ten stanowił protest przeciwko politycznej stagnacji i trudnościom ekonomicznym w
kraju. Oficerowie prosili o przejęcie roli lidera politycznego przez dynamicznego polityka z Krety
Eleftheriosa  Wenizelosa.  Parlament  uległ  presji  Ligi  i  wprowadził  do  konstytucji  zmiany
wzmacniające pozycję premiera.

W 1910 r. Eleftherios Wenizelos stanął na czele rządu greckiego. W przeciągu kilku lat zainicjował
głębokie  reformy  w  gospodarce,  służbach  cywilnych,  siłach  zbrojnych  i  publicznym  systemie
oświaty. Posiadał też pełne poparcie króla Jerzego I Glücksburga. Grecja pod rządami Wenizelosa
dołączyła do sojuszu Bułgarii, Serbii i Czarnogóry przeciwko Turcji. Skutkiem tych działań były
dwie wojny bałkańskie w latach 1912 i 1913. W pierwszej wojnie bałkańskiej w 1912 r. sojusznicy
pokonali Turcję, wypierając ją prawie z całego europejskiego terytorium. Konstantyn I Glücksburg
został  szefem  Sztabu  Generalnego  –  głównodowodzącym  armii.  Zwycięska  Grecja  uzyskała
rozległe terytoria na północy (Epir),  wschodzie i  zachodzie kraju (m.in.  duże miasta  Saloniki i
Janinę).  W wyniku  porozumienia  pokojowego  w Londynie  utworzono  niepodległą  Albanię.  W
drugiej  wojnie  bałkańskiej  niezadowolona  z  jego  wyniku  Bułgaria,  bez  wypowiedzenia  wojny
zaatakowała Grecję i Serbię. W późniejszej fazie wojny (od lipca 1913) na Bułgarię uderzyły także
Rumunia i Turcja. Zagrożona z czterech stron Bułgaria skapitulowała. Grecja uzyskała od Bułgarii
południową część  Macedonii  z  dużym portem Kawala.  W tym samym roku  Grecja  przejmuje
całkowitą kontrolę nad Kretą i większością wysp na Morzu Egejskim.

Wyzwolenie miasta Janina, głównego ośrodka Epiru – wizja momentu kapitulacji garnizonu 
tureckiego

Na  początku  1913  r.  król  Jerzy  I  Glücksburg  oznajmił,  że  w  50  rocznicę  objęcia  tronu,  w
październiku, abdykuje na rzecz Konstantyna I Glücksburga. 18 marca król udał się w towarzystwie
adiutanta na spacer do portu w Salonikach. W drodze powrotnej odwiedził  kawiarnię,  w której
czekał  uzbrojony  szaleniec.  Postrzelony  w plecy  król  zmarł  na  miejscu,  a  zamachowiec  został
pochwycony  (popełnił  samobójstwo  w  czasie  procesu).W  1913  na  tron  wstąpił  Konstantyn  I
Glücksburg, który w 1917 abdykował z powodu przystąpienia Grecji do państw ententy. 12 czerwca
1917 królem Grecji został Aleksander I. Zachęcony wynikiem wojny światowej premier Wenizelos
doprowadza w 1919 roku do wojny z Turcją. 10 sierpnia 1920 r. w podparyskim Sèvres zostaje
zawarty traktat pokojowy pomiędzy pokonaną Turcją a zwycięską Ententą. Na jego mocy Grecja
odzyskała prawie całą Trację, jednakże bez stołecznego Konstantynopola. Ponadto uzyskała ona
prawo do pięcioletniej okupacji greckojęzycznej części Jonii – rejonu Smyrny. 

                                                                               91.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Surrender_of_Ioannina.png


Mocarstwa nałożyły na Grecję obowiązek dopuszczenia tam lokalnego parlamentu, który po pięciu 
latach miałby się wypowiedzieć o dalszej przynależności tego terytorium. 25 października 1920 
umiera król Aleksander I, na tron powraca Konstantyn I Glücksburg. W 1922 abdykuje Konstantyn 
I Glücksburg, a na tron wstępuje Jerzy II Glücksburg.

Narodowa katastrofa 1922: Płonąca, wraz ze swą ludnością, grecka część Smyrny.

Próba siłowego  wprowadzenia  Wielkiej  Idei w życie  i  zdobycia  Azji  Mniejszej  zakończyła  się
klęską armii greckiej oraz kolejnym, w ciągu kilku zaledwie lat, pogromem ludności helleńskiej
zamieszkującej ten półwysep. 24 lipca 1923 podpisano Traktat pokojowy w szwajcarskiej Lozannie.
Na  jego  mocy  Grecja  utraciła  wschodnią  część  Tracji  i  oraz  wszelkie  prawa  do  terenów  Azji
Mniejszej. Pozostała przy niej jedynie zachodnia część Tracji. 

Z kolei Turcja zrzekała się wszelkich roszczeń do wysp Morza Egejskiego, poza wyspami Imroz i
Tenedos oraz do Cypru. Granica państwa tureckiego przebiegać miała od tej chwili w odległości 3
km od Wybrzeży Azji Mniejszej. Nominalnie ten ustalony Traktatem w Lozannie przebieg grecko-
tureckich  granic  obowiązuje  do  dziś,  niemniej  ostatnio  Turcja  kwestionuje  granicę  morską.  W
traktacie  przewidziano  także  wymianę  ludności  pomiędzy  Grecją  i  Turcją.  W  wyniku  tego
postanowienia 1,5 miliona Greków zostało wysiedlonych z Turcji.  Z Grecji  zaś wyjechało 420
tysięcy Turków. W 1924 r. proklamowano Republikę.

 

                               Zmiany terytorium Grecji w latach 1832-1947
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Okres dyktatury generała Metaxasa, 1936-1940

W okresie międzywojennym, Grecja stanęła wobec wysiłku, związanego z koniecznością przyjęcia,
ubrania,  wyżywienia,  pomieszczenia  i  zagospodarowania  wielkiej  rzeszy  skrajnie  biednych
imigrantów.  Na  trudności  te  nałożył  się  także  wielki  kryzys.  Toteż  w  1935,  rzekomo  z  woli
zmęczonych  wyborców,  przywrócono  monarchię.  Na  tronie  znów  zasiadł  niemiecki  Jerzy  II
Glücksburg. Po nierozstrzygniętych wyborach parlamentarnych 1936 r. król zainspirował wojskowy
zamach stanu, blokując tym samym powstanie centro-lewicowego rządu koalicyjnego, w którego
skład musiałaby wejść KPG. 

Generał  Ioannis Metaxas zniósł  demokrację parlamentarną i  wprowadził  dyktaturę.  Rozwiązano
partie polityczne i związki zawodowe, wprowadzono cenzurę (np. na mowę pogrzebową Peryklesa
w „Wojnie Peloponeskiej” Tukidydesa), organizacja strajków stała się nielegalna. Większe strajki
tłumiono  zbrojnie,  z  ofiarami  śmiertelnymi.  Nastąpił  okres  brutalnych  prześladowań  części
mniejszości etnicznych.

 Przez kolejne lata, poprzedzające oczekiwaną już włoską agresję, Grecja przybrała formę państwa
totalitarnego  a  raczej  tak to  przedstawiano na zachodzie  Europy .  Posłużyło to do niemal
skrytego,  lecz  starannego  przygotowania  obrony.  Ioannis  Metaxas,  deklarując  może   tylko  dla
pozoru  faszystowską  formę  ustrojową  kraju,  opóźniał  moment  włoskiej  agresji  na  Grecję.
Wprowadzenie powszechnego przeszkolenia wojskowego młodzieży uzasadniał jej udziałem w tak
zwanych  faszystowskich  organizacjach  paramilitarnych.  Represje  wobec  przeciwników
politycznych nie były tak zbrodnicze, jak w pozostałych krajach faszystowskichco świadczy o tym
co to był za   "  faszyzm".  Dominował pragmatyzm, toteż do zwolnień i darowania wyroków,
więźniom  wystarczało  opublikowanie  pisemnego  potępienia  działalności  „wywrotowej”  lub
„komunistycznej”  (zobowiązanie  lojalności).  Po  włoskiej  agresji  na  Grecję,  zwolniono  i
oddelegowano  do  wojska  także  prawie  wszystkich  pozostałych,  więzionych  komunistów.
Po  raz  pierwszy  w  Grecji  wprowadzono  obowiązkowe  ubezpieczenia  zdrowotne  pracowników
najemnych,  zatrudnionych ze  stałą  umową o pracę.  Zorganizowano w tym celu  dominujący w
Grecji  do  dziś  Zakład  Ubezpieczenia  Społecznego  (tzw.  I.K.A.).  IKA otwierała  przychodnie  i
budowała szpitale. Do chwili wybuchu wojny, nie zdążyła jednak zmienić dramatycznej sytuacji
zdrowotnej na prowincji państwa greckiego.

Lata 1936-1940, choć znaczone pewnym łamaniem praw obywatelskich, o co  najbardziej  płakali
przeciwnicy generała,okazały się udane gospodarczo. Przy współpracy rządu, władz lokalnych i w
dużym stopniu także Kościoła Greckiego, wykorzystując zaangażowanie przesiedleńców, szybko
wzrastała  produkcja  przemysłowa  i  rolna.  Grecka  armia  nabyła  liczne,  nowoczesne  elementy
uzbrojenia, w tym polskiej produkcji myśliwce PZL P.24, a grecki przemysł zbrojeniowy, za zgodą
premiera  Metaxasa,  wydłużał  serie  produkcyjne,  m.in.  dostarczając  nowoczesną  artylerię
republikańskiemu  rządowi  Hiszpanii,  w  Grecji  uznawanemu  ówcześnie  za  sprzyjający
komunizmowi.
Lewicowa opozycja krytykowała okres rządów Metaxasa m.in. za  rzekomą płytkość i fasadowość
reform socjalnych, połączone z rzeczywistym policyjnym terrorem, łamiącym nawet obowiązujące
prawa faszystowskie i działającym wtedy w interesie pracodawców. 
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Wojskowi przeciwnicy  polityczni  Metaxasa ,  nie  wiadomo  nawet  jakiej   narodowości     oraz
jakiego wyznania,wskazywali, że nawet w okresie nieuchronnie zbliżającego się starcia z Włochami
i w trakcie mobilizacji,  stanowiska dowódcze obsadzane były przede wszystkim według klucza
przynależności politycznej, nie zaś kompetencji poszczególnych oficerów, co należy uznać za  stan
ich niezadowolenia z powodu  ich wykluczenia.

Grecja w II wojnie światowej

Liczebność greckich sił zbrojnych

• W początkowym okresie wojny Grecja skierowała do walki ponad 300 tysięcy żołnierzy. 

• W momencie wyzwalania Grecji, greckie siły zbrojne liczyły ponad 200 tysięcy żołnierzy, w
tym: 

– królewskie siły zbrojne na wychodźstwie: 21.000 żołnierzy
– zwarte, walczące oddziały partyzanckie: 147.000 żołnierzy
– siły kolaboracyjne i hitlerowskie, powracające na stronę aliantów: 37 tysięcy policji i wojska.

Strefy okupacyjne

Niemiecki król   okupant udał się na emigrację, gdzie wyznaczył polityków, mających tworzyć rząd
emigracyjny.  Rząd  ten  pozostał  bez  zauważalnego  wpływu  na  sytuację  w  kraju.  Najeźdźcy
podzielili  Grecję  na  strefy:  niemiecką,  włoską  i  inkorporowaną  do  Bułgarii  strefę  bułgarską.
Ludność  żydowską  deportowano  do  obozów  śmierci.  Wprowadzono  obowiązek  dostarczania
kontyngentu żywnościowego do Rzeszy, toteż śmierć głodowa pochłonęła 300 tysięcy ofiar. Do tej
tragedii  walnie  przyczyniła  się  także  celowa  brytyjska  blokada  morska,  uniemożliwiająca
tradycyjny, duży import żywności, niezbędny Grekom, także w okresie pokoju. W strefach włoskiej
i  niemieckiej  działał  grecki  rząd  kolaboracyjny,  jednak dysponowane przezeń zasoby żywności
wystarczały  na  pokrycie  4%  potrzeb.  W efekcie  powszechnego  głodu,  hiperinflacji  i  skrajnej
spekulacji  nastąpił  szybki  rozwój  partyzantki,  zwłaszcza  jej  lewicowej  formacji  Greckiego
Ludowego Wojska Wyzwoleńczego (ELAS) i z dużym wpływem komunistów.

 Gorliwą kolaborację i drastyczne formy spekulacji partyzanci karali śmiercią. Skutecznie podjęli
wyzwalanie znacznych obszarów państwa spod wszelkiej władzy okupacyjnej. Niemcy zastosowali
taktykę  kłócenia  Greków  pomiędzy  sobą.  Rząd  kolaboracyjny  utworzył  antypartyzanckie  siły
zbrojne Bataliony Bezpieczeństwa, składające przysięgę wierności Hitlerowi i armii niemieckiej.
Jednocześnie  Niemcy  wspomagali  bojówki,  złożone  z  lokalnych  faszystów,  następnie
przekształcane  w  pomocnicze  wobec  Niemców  oddziały  zbrojne,  z  licznym  udziałem  w  nich
mniejszości  narodowych  i  kulturowych.  Niemcy  tworzyli  też  odrębne  oddziały  mniejszości,
wykorzystywane  następnie  do  pacyfikowania  buntującej  się  ludności  greckiej.  Najlepiej
zaopatrzona żywnościowo, jednak najciężej dotknięta krwawymi represjami, była grecka ludność
zaboru bułgarskiego.
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Liczne włoskie oddziały okupacyjne współpracowały z ruchem oporu. W 1943 partyzanci przejęli 
nawet całość wyposażenia dwóch włoskich dywizji. Jeden z greckich oddziałów partyzanckich, 
utworzono głównie ze Ślązaków – dezerterów z niemieckiej armii.

Objawem rabunkowej eksploatacji Grecji przez okupantów był m.in. gigantyczna inflacja. 
Przykładowo, ceny chleba zmieniały się następująco:
kwiecień 1941 – 10 drachm
styczeń 1942 – 230 drachm
lipiec 1943 – 2.000 drachm
styczeń 1944 – 38.000 drachm
wrzesień 1944 – 153.000.000 drachm
Wskaźnik kosztów utrzymania, od kwietnia 1941 do października 1944, wzrósł o 
230.598.491.100%

Ugrupowania ruchu oporu 1941-1944

Skupiały się wokół kilku obozów, niekiedy współdziałających w walce, częściej ścierających się:

• Największego, pozostającego pod znaczącym wpływem komunistów frontu politycznego – 
EAM (Ethnikón Apeleftherotikón Métopon – Narodowy Front Wyzwoleńczy) oraz 
podległego mu, lewicowo-republikańskiego (czyli w monarchii z założenia nielegalnego) 
ruchu partyzanckiego ELAS – dowódca: gen. Stefanos Sarafis. 

• Sił  zbrojnych monarchistycznego ugrupowania  EDES (Εθνικός  Δημοκρατικός  Ελληνικός
Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) – wierny przekład: Narodowa Demokratyczna Grecka Liga) – dowódca
płk.  Napoleon  Zerwas.  Przyjmuje  się,  że  liczebność  oddziałów  EDES  sięgnęła  12  tys.
partyzantów w oddziałach i 7 tys. rezerwistów  oraz dominowały w jednej z prowincji – w
Epirze  (na  terytorium  Grecji  oraz  Albanii).  EDES  podporządkowany  był  rządowi
emigracyjnemu. Notowano zarówno współpracę, jak i wzajemne starcia oddziałów EDES i
ELAS, wtedy z dużym natężeniem ognia, jednak bez poważnych strat stron.

• Oddziałów  bojowych  organizacji  Wyzwolenie  Narodowe  i  Społeczne  gr.  EKKA,
ocenianych na 1000 zbrojnych, pod dowództwem Dimitrisa Psarrosa. Miała ona charakter
politycznego  centrum,  jednak  o  silnie  antykomunistycznym  profilu.  W  roku  1944
partyzantkę  tę  całkowicie  rozbił  duży  oddział  ELAS,  w  kolejnym,  trzecim  już  starciu
zbrojnym obu ugrupowań. 

• Organizacji  terrorystycznej  OPLA (Oganosi Prostasias Laikon Agoniston – Organizacja
Ochrony Ludowych Bojowników), realizującej terror osobisty, wobec osób podejrzanych o
kolaborację lub zdradę (np. donosicielstwo), lub osób znacznie bogacących się na spekulacji
artykułami pierwszej potrzeby. OPLA, uważana za organizację komunistyczną, działała w
ścisłej konspiracji i stosując wyłącznie karę śmierci. Działalność tej organizacji pozostaje
słabo znana, toteż jej akcje przypisywano ogólnie lewicowemu ruchowi oporu. Wskazuje się
na możliwość przenikania członków OPLA do miejskich organizacji partyzanckich i skrytą
rekrutację ich członków. 
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• Według  innych  źródeł,  organizacja  ta  powstała  w  wyłącznym  celu  realizacji  bardziej
skutecznej  samoobrony,  niż  umożliwiały  to  walki  partyzanckie.  OPLA  miała  zostać
utworzona  z  początkiem  1944  r.,  z  inicjatywy  m.in.  bojowników  miejskich  organizacji
ELAS. Zachowując konspirację,  OPLA służyła pomocą i  udzielała  ochrony partyzantom
ELAS, na terenach miejskich. Spotyka się sugestie, że OPLA stanowiła tajną policję KKE.
Działalność  lokalnych  grup OPLA (jako  Omades-drużyny  Prostasias  Laikon  Agoniston),
wznowiona  została  w  okresie  tzw.  białego  terroru  (1945-1946)  i  wojny  domowej,
przyjmując wtedy formę samoobrony ruchu komunistycznego 

• Licznych  mniejszych  grup,  walczących  zbrojnie  z  okupantem.  Jednym  z  pierwszych
bojowników takiej  grupy i  bohaterem greckiego,  narodowego ruchu  oporu  został  Polak
Jerzy  Iwanow-Szajnowicz.  W  Salonikach,  nazwano  jego  imieniem  m.in.  kryty  obiekt
sportowy klubu „Iraklis”, do niedawna największy w Macedonii. 

• Istniały też silne oddziały partyzanckie, oparte o nisze etniczne, skonfliktowane z innymi
nurtami,  jednak pozostające w kontakcie z aliantami.  Często podawanym przykładem są
Narodowe Grupy Partyzanckie, występujące jednocześnie przeciw najeźdźcy bułgarskiemu i
przeciw lewicy. 

• Łącznie,  monografa  greckiego  ruchu  oporu  opisuje  348  różnych,  greckich  ugrupowań
niepodległościowych, 

• prowadzących walkę  zbrojną  i  dwa dopomagające  im ugrupowania  działające  wewnątrz
armii  niemieckiej  (jedno  z  nich  zgłosiło  akces  do  ELAS),  jedno  ugrupowanie  włoskie.
Ugrupowania te następnie jednoczyły się, były wchłaniane przez większe. 

• Jednocześnie, monografa greckiego ruchu oporu wymienia 29 etnicznie greckich ugrupowań
ideowo faszystowskich i hitlerowskich, współpracujących z okupantem. 

Wojna domowa

Na mocy porozumienia z Warkizy ELAS i inne ruchy partyzanckie zostały rozwiązane. W kraju
przeprowadzono  wybory  powszechne  (marzec  1946),  co  jednak  odbyło  się  w  atmosferze
głębokiego  terroru  osobistego  oraz  urzędowych  prześladowań  wobec  byłych  uczestników
lewicowego ruchu partyzanckiego ELAS. W szczególności w dniu przeprowadzenia wyborów, w
więzieniach  przebywało  około  40  tysięcy  osób  skazanych  spośród  co  najmniej  80  tysięcy
aresztowanych od chwili umowy z Warkizy, podejrzewanych o udział w lewicowym ruchu oporu.
767  biur  i  punktów  informacyjnych  lewicy  EAM  zostało  uprzednio  napadniętych  i
zdewastowanych. 

Okres pomiędzy starciami w Atenach a ponownym wybuchem walk partyzanckich, określany jest w
greckiej  historiografii  mianem  „białego  terroru”;  pojęciem  tym  posługują  się  również  polscy
autorzy  Historii  Grecji.  Komuniści  wezwali  do bojkotu urn,  sukces  odniosły siły  rojalistyczne,
reprezentowane  przez  Partię  Ludową.  Premierem zostaje  lider  tej  partii  Konstantinos  Tsaldaris
(bratanek  Panajotisa  Tsaldarisa).  1  września  1946  w  wyniku  ogólnonarodowego  plebiscytu,  w
dalszym ciągu,  w  atmosferze  terroru  nastąpiła  restauracja  monarchii.  27  września  1946 r.  król
powrócił na tron, w kwietniu 1947 niemiecki erzy II Glücksburg umiera, a jego następcą został brat,
Paweł I Glücksburg.
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Formalnie  działały  jeszcze  lewicowe  partie  polityczne,  w tym KPG.  Część  lewicy  schodzi  do
podziemia,  zwłaszcza  dziesiątki  tysięcy  prześladowanych,  masowo  aresztowanych  i  następnie
torturowanych partyzantów byłego ruchu ELAS. W październiku 1947 komuniści utworzyli ideowe
siły zbrojne. Spośród kombatantów ruchu oporu, ukrywających się przed nową falą prześladowań,
już jesienią 1945 roku powstawały pierwsze oddziały partyzanckie. Na razie nie podejmujące innej
walki  niż  samoobrona.  Komuniści  przekształcają  je  następnie  w  ideowo-komunistyczne
Demokratyczne Wojsko Grecji (DSE) – dowódca gen. Markos Wafiadis, które w 1948 r. liczyło
ponad 26 000 żołnierzy zorganizowanych w 9 dywizjach i mniejszych jednostkach. Liczba ta była
jednak nieporównywalnie mała w porównaniu z dawnymi siłami ELAS, w skład których wchodziło
119 tys. partyzantów i rezerwistów. Armia rządowa została uzbrojona przez Brytyjczyków. Od 1947
zadania zaopatrywania armii rządowej przejęli Amerykanie działający w myśl doktryny Trumana.
Oddziały królewskie osiągnęły stan ponad 180 tys. żołnierzy i policjantów, w tym byłych żołnierzy
i oficerów hitlerowskich Batalionów Bezpieczeństwa.

Pod koniec 1947 powstańcy, panujący nad północnymi terenami Grecji, sformowali tam ponownie
rząd tymczasowy (pierwszy, partyzancki rząd tymczasowy centrolewicy istniał już za okupacji). Aż
do tego momentu,  partyzanci byli  postrzegani przez centrum i szeroką lewicę,  jako kombatanci
ruchu  oporu,  walczący  o  podstawowe  prawa  obywatelskie,  o  rzeczywistą  demokrację  i  o
suwerenność. Powołanie wyłącznie komunistów do drugiego rządu tymczasowego zakończyło ten
idealistyczny  okres  postrzegania  DSE.  W  początkach  1948  roku  komuniści  kontrolowali  już
większą część terytorium Grecji, jednak bez dużych miast.

 Od II połowy 1948 roku silniejsza i znacznie lepiej uzbrojona armia rządowa (lotnictwo, artyleria, 
ścisła blokada brzegów morskich) zaczęła odnosić sukcesy, wypierając komunistyczną partyzantkę 
w coraz bardziej w górzyste tereny. 

Po  odcięciu  dróg  zaopatrzenia  wiodących  z  Jugosławii  (po  poparciu  przez  KKE  Stalina  w
konflikcie z Tito) oraz po wysiedleniu przez armię rządową około 800 tysięcy ludności cywilnej, z
terenów  zagrożonych  walkami,  komuniści  znaleźli  się  w  bardzo  trudnej  sytuacji.  Po  kolejny,
przegranych bitwach, w masywach gór na Witsi i Grammos, w których przewaga armii rządowej
była już co najmniej 10-krotna, komuniści zadecydowali o przerwaniu walk. Dopiero wtedy partia
pozwoliła  partyzantom udać  się  na  emigrację,  nieraz  całymi  rodzinami,  wywieziono  też  wiele
małych dzieci. 

W wyniku wojny domowej zginęło ponad 70 000 żołnierzy obu stron i ludności cywilnej. M.in.
straty armii rządowej wyniosły 12 777 zabitych (w tym 1032 oficerów), 4527 zaginionych, 27 000
rannych. Około 12,5-14 tysięcy spośród tych emigrantów osiedliło się w Polsce. Polska wspierała
grecką partyzantkę, dostarczając materiałów opatrunkowych oraz organizując transport materiału
wojennego, drogą morską, przekazywanego Grekom przez Komintern. Ponadto dla ciężko rannych
greckich partyzantów, zorganizowano tajny szpital wojskowy w Dziwnowie na wyspie Wolin oraz
zaopiekowano  się  ok.  3.050  małymi  sierotami.  Grecka  strona  rządowa,  na  forum  organizacji
międzynarodowych,  utrzymywała,  że chodzi  o  dzieci  uprowadzone za  granicę,  porywane przez
obce osoby.
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 Szczęśliwie, już wkrótce po wojnie,  większa część spośród sierot greckich w Polsce odnalazła
jednego, lub oboje swych biologicznych rodziców, wśród emigrantów politycznych – partyzantów
DSE. Na terenach swej dominacji, DSE wspierało działalność kulturalną i edukacyjną, w tym także
aktywność słowiańskojęzycznej mniejszości. Rojaliści przedstawiali tę okoliczność jako akt zdrady
narodowej.

Obozy koncentracyjne

W latach 1947-1950 osobom niewygodnym – kombatantom ruchu oporu, także cywilom i 
nieprzychylnym monarchii żołnierzom wojsk królewskich, stawiano zarzut pozostawania pod 
wpływem komunizmu, po czym umieszczano ich w nowo tworzonych obozach koncentracyjnych. 
W największym z nich, na wyspie Makronisos, w latach 1947-1950 więziono  - kto ? łącznie 1100 
oficerów zawodowych i rezerwistów – kombatantów ELAS i 27 tys. niższych stopniem 
bojowników ELAS, DSE i żołnierzy królewskich. Jednak największą grupę więźniów, liczącą ok. 
30 tys. osób stanowili cywile, w tym kobiety i dzieci, kierowani tu decyzjami administracyjnymi. 
Większość więźniów zmuszano  - kto ?  do wyczerpującej pracy fizycznej, w palącym słońcu i 
zwykle bezużytecznej. Planowo i systematycznie popełniano – kto ?  zbrodnie .W latach 1967-
1974, część obozów otwarto  - kto ? ponownie.

Grecja po wojnie domowej

• 1947 – monarchia konstytucyjna, ugruntowana pokonaniem partyzantów DSE w 1949 r. – w
praktyce państwo policyjne, skierowane przeciw lewicy i mniejszościom narodowym. 

• 1957 – śmierć pod kołami wojskowego auta znanego posła lewicy, byłego dowódcy 
partyzantów ELAS, generała Stefanosa Sarafisa. Znaczna część Greków uważa ją za 
oczywisty mord polityczny. 

• 1960 – krytykowany, baśniowo wystawny – zdaniem komentatorów – ślub księżniczki Zofii,
związany z nim zjazd europejskich rodzin panujących i także z budżetu państwa 
sfinansowany, astronomiczny – jako ówcześnie określano – posag, przy jednoczesnym 
odrzuceniu ustawy o dofinansowaniu zacofanego, ubogiego szkolnictwa. 

• 1961 – kolejna fala krytyki i demonstracje – zamieszki są reakcją na wystawne obchodzenie,
na koszt państwa, 60-tych urodzin królewskich 

• 1963 – 27 maja, w trakcie wiecu, przed obiektywami kamer, mord polityczny działacza 
Ruchu Obrońców Pokoju Grigorisa Lambrakisa. Tropy śledztwa prowadzą do oficerów 
policji, jako organizatorów, co w rezultacie, odmiennie od wcześniejszych praktyk, 
doprowadzi do ich ujawnienia i skazania 

• 1964 – Paweł I umiera, koronacja jego syna Konstantyna II 
• 1966 – jako ostatnia w Europie, Grecja wkracza w erę telewizji czarno białej, emitowanej na

razie tylko w dużych miastach. Na emisje w kolorze przyjdzie poczekać do roku 1979. 
• 1967 – przejęcie władzy przez juntę wojskową (junta czarnych pułkowników nie 

wiadomo jakiego etnicznego pochodzenia  oraz  jakiego wyznania  ).
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•  Fala aresztowań, obozy, tortury, mordy polityczne, listy osób pozbawianych obywatelstwa 
greckiego, emigracja prominentnych przedstawicieli polityki i kultury, każdej z 
demokratycznych opcji.

• 1973 – detronizacja Konstantyna II Glücksburga i proklamowanie republiki przez juntę 
• 1973 – krwawa rozprawa z pokojowym protestem studentów czterech głównych wyższych 

uczelni. Atakują czołgi, padają liczne serie z broni maszynowej, oficerowie publicznie 
dokonują mordów na zatrzymanych ; Ponowna fala prześladowań, tortur osób 
podejrzewanych o wspomaganie studentów, w tym kobiet ; Kolejny przewrót wojskowy – 
władzę przejmują dowódcy wojskowi – pacyfikatorzy Politechniki Ateńskiej. 

• 1974 – rządząca w Grecji Junta sięga po władzę także na Cyprze. W zagrażającym starciu 
zbrojnym z Turcją nieprzydatny okazuje się sojusz Grecji z NATO i USA, a greckie siły 
zbrojne popadają w bezwład organizacyjny. Tracąc panowanie nad sytuacją, wojskowy 
prezydent kraju zmuszony jest prosić o powrót i pomoc przywódcę prawicowej, 
demokratycznej opozycji Konstandinosa Karamanlisa. 

• 1974 – sformowanie prowizorycznego gabinetu – tzw. rządu jedności narodowej. Nominalne
przywrócenie monarchii; zniesienie monarchii po referendum ; Aresztowanie junty na 
polecenie premiera Konstandinosa Karamanlisa ; Grecja głośno demonstruje niezadowolenie
z braku funkcji obronnej paktu, wewnątrz NATO i ogłasza okresowe zawieszenie 
uczestnictwa w strukturach militarnych paktu ; Pierwsze wolne wybory parlamentarne i 
początek rzeczywistej demokracji, nieobecnej od 1936 roku. Anulowanie ustaw, 
odbierających obywatelstwo licznym wychodźcom politycznym (w tym wielu Grekom w 
Polsce). Zapowiedź kontrolowanego uchylania granic dla odwiedzin wychodźców 
politycznych i ich rodzin. 

• 1975 – już w lutym zakończenie procesów junty. Na ponad 30 głównych winnych zapadają 
wyroki śmierci (nie wykonane) i długoletniego więzienia (wykonane). Kierujący masakrą na
Politechnice Ateńskiej generał Dimitris Ioannidis, otrzymuje 7-krotny wyrok śmierci oraz 
dożywocie. Stopniowo wydawane są pierwsze zezwolenia na odwiedziny w Grecji byłych 
partyzantów DSE i ich rodzin. 

• 1981 – Grecja przyjęta do EWG 
• 1981 – Andreas Papandreu premierem ; ostrożne centro-lewicowe reformy społeczne ; 

zniesienie procedur wizowych – zupełne otwarcie granic dla wychodźców z lat wojny 
domowej i diaspory z ZSRR. 

• 1982 - parlament uznaje prawa kombatanckie bojowników ruchu oporu, z okresu II wojny 
światowej. Co wiązało się z uznaniem walki partyzanckiej za służbę wojskową i 
przyznaniem odznaczeń i rent inwalidzkich, także licznym uczestnikom wojny domowej. 

• 1983 – pakiet ustaw, wspierających ekonomicznie repatriację wychodźców politycznych i 
ich rodzin oraz diaspory greckiej z ZSRR. repatriacja rodzin nie-greckojęzycznych została 
ograniczona prawnie do osób, deklarujących świadomość greckich korzeni i gotowych 
złożyć przysięgę obywatelską 
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• 1989 – koalicyjny rząd sojuszu partii komunistycznych „Synaspizmos” oraz prawicowej 
partii „Nea Dimokratia”, wprowadza ustawę o zniszczeniu teczek osobowych MSW i 
zakazie korzystania, bez zgody zainteresowanych lub Sądu, z zawartych w nich niegdyś 
danych osobowych. Równolegle, jednomyślnie, uchwalona została ustawa o uznaniu walk 
1946-1949 za Grecką Wojnę Domową. Określono obowiązek zamiany treści podręczników 
historii, w odniesieniu dla tego okresu, oraz wprowadzono obowiązek stosowania 
nazewnictwa, honorowego dla obu stron. Za kombatantów uznano wszystkich uczestników 
Ruchu Oporu oraz żołnierzy stron wojny domowej, bez względu na organizacje wojskowe, 
do których ówcześnie należeli. 

• 2002 – wprowadzenie waluty euro – doprowadziło ono następnie Grecję do spadku 
konkurencyjności gospodarki o 30% i w efekcie do głębokiego kryzysu finansowego 

• 2004 – Grecy pomyślnie realizują Letnie Igrzyska Olimpijskie „Ateny 2004” 

• 2008 – w grudniu, po rozruchach młodzieżowych, skutkujących dwutygodniowym chaosem 
i dużymi zniszczeniami w centrum stolicy, Grecja gwałtownie osuwa się w recesję. 
Uprzednio prosperujące firmy, stają wobec zagrożenia bankructwem, niemal z dnia na dzień,
gdyż odwoływane są złożone wcześniej zamówienia. Spadają wpływy z turystyki i 
przewozów morskich – tradycyjnie głównych źródeł napływu dewiz. 

• 2009 – rząd Konstantinosa Karamanlisa przeznacza 27 mld euro na podtrzymanie sektora 
bankowego, zachwianego wskutek zbyt dużych inwestycji na Bałkanach i w Polsce. 
Państwo udziela gwarancji do wysokości 100 000 euro, dla każdej, indywidualnej lokaty 
oszczędnościowej, oddzielnie. Na koniec 2009 r. deficyt budżetowy rządu wyniósł już ponad
15% 

• 2010 – nowy rząd, premiera Andreasa Papandreou negocjuje i otrzymuje 110 mld euro 
pożyczek stabilizacyjnych, przewidzianych na lata 2010-2012, udzielanych za 
pośrednictwem państw UE oraz MFW, głównie przez Chiny. Chiny ponownie zgłaszają 
zainteresowanie bezpośrednimi inwestycjami w grecką infrastrukturę transportową. 

• Realizują budowę nowych nabrzeży i kompleksów magazynowych, przy zespołach 
głównych greckich portów morskich, wobec niewejścia w życie podpisanej wcześniej 
umowy o leasingu już istniejących urządzeń. 

• Listopad 2010 – w poważnych mediach cytowane są analizy dotyczące opcji opuszczenia 
strefy Euro, z dewaluacją greckiej waluty o ponad 50%, w grudniu wypowiedzi specjalistów
potwierdzają możliwość powrotu drachmy. 

2016 – najgorszy rok kryzysu, z PKB niższym o ponad -45%, wobec wyniku z roku 2008.

                          Kto tam w  takim razie  rządzi,  że  jest tak źle  ?   
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   W dzień po wyborach parlamentarnych, 26 stycznia 2015 roku przywódca radykalnej, lewicowej 
partii SYRIZA, Aleksis Tsipras ogłosił utworzenie koalicyjnego rządu pod swym przewodnictwem. 
Dokonano redukcji liczby ministerstw z 19 do 10 i określając trzy stanowiska ministrów 
bezpośrednio przy urzędzie premiera[a]. Zapowiedziano niezwłoczną redukcję liczby wyższych 
stanowisk kierowniczych i doradczych. Zaprzysiężenie nowego rządu odbyło się tegoż dnia. Rząd 
niezwłocznie przystąpił do pracy, a zmiany dotyczące odpłatności za uspołecznioną służbę zdrowia,
na prośbę rządu, główne media podały do wiadomości publicznej, już 26 stycznia wieczorem. 
Nowy premier odbył jeszcze tegoż dnia telefoniczną konsultację z  europejczykiem  Donaldem 
Tuskiem. W następnej kolejności, ograniczono łączną liczbę pracowników głównych kancelarii 
ministerstw i gabinetów ministerialnych, z 1.173 do 554. W związku z oczekiwaniem 
przyspieszonych wyborów parlamentarnych, w myśl greckiego porządku prawnego, 28 sierpnia 
2015 władzę objął tzw. rząd służbowy (gr. η υπηρεσιακή κυβέρνηση), kierowany przez sędzinę Sądu
Najwyższego, Wasiliki Tanu.                                                                

20 sierpnia 2015, w sytuacji w której premier Aleksis Tsipras po siedmiu miesiącach urzędowania 
podał się do dymisji, prezydent Prokopis Pawlopulos rozpisał na 20 września 2015 przedterminowe 
wybory, a Wasiliki Tanu mianował na stanowisko premiera rządu tymczasowego, mającego na celu 
administrowanie krajem w tym czasie. Siedem dni później oficjalnie została zaprzysiężona na 
premiera, stając się pierwszą w historii Grecji kobietą na tym urzędzie. 

                      21 września 2015 zastąpił ją ponownie Aleksis Tsipras. 

W maju 2012 Syriza złożyła do Sądu Najwyższego wniosek o zarejestrowanie jej jako jednolitej
partii politycznej z Aleksisem Tsiprasem jako jej przewodniczącym. 

W styczniu  2015 w wyborach  parlamentarnych  Syriza  zdobyła  144  miejsca  w 300-osobowym
parlamencie. 26 stycznia 2015 Aleksis Tsipras stanął na czele nowego rządu Grecji, współtworząc
koalicję z prawicowym ugrupowaniem Niezależni Grecy. W lipcu 2015 z jego inicjatywy odbyło
się  referendum,  w  którym  głosujący  opowiedzieli  się  za  odrzuceniem  porozumienia  z
międzynarodowymi  wierzycielami.  W  tym  samym  miesiącu  zdecydowana  większość
deputowanych Syrizy głosowała za ustawą o reformach oszczędnościowych będących warunkiem
kredytodawców udzielenia Grecji kolejnej pomocy, jednakże przeciwko tej decyzji głosowali m.in.
były minister finansów Janis Warufakis, minister energetyki Panajotis Lafazanis i przewodnicząca
parlamentu Zoi Konstandopulu. W sierpniu 2015 Panajotis Lafazanis rozpoczął tworzenie nowego
ugrupowania  pod  nazwą  Jedność  Ludowa,  do  którego  przystąpiło  25  posłów  Syrizy.  W
konsekwencji  20 sierpnia 2015 podał się do dymisji  z funkcji  premiera.  Siedem dni później  na
stanowisku zastąpiła go Wasiliki Tanu, stając na czele rządu tymczasowego. W przedterminowych
wyborach z września Syriza zdobyła 145 mandatów. 21 września Aleksis Tsipras powrócił na urząd
premiera, a dwa dni później jego nowy gabinet rozpoczął funkcjonowanie. W październiku 2018,
po odejściu z rządu Nikosa Kodziasa, objął dodatkowo stanowisko ministra spraw zagranicznych
(w lutym 2019 na czele MSZ stanął Jeorjos Katrungalos). W 2019 po porażce Syrizy w wyborach
regionalnych i europejskich, ogłosił przedterminowe wybory krajowe. 
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W wyniku głosowania z lipca tegoż roku utrzymał mandat poselski na kolejną kadencję, jednak
jego  partia  przegrała  wyraźnie  z  Nową  Demokracją.  8  lipca  2019  zakończył  urzędowanie  na
stanowisku premiera – zastąpił go lider ND Kiriakos Mitsotakis. 

Kiriakos Mitsotakis, gr. Κυριάκος Μητσοτάκης (ur. 4 marca 1968 w Atenach) – grecki polityk i
menedżer,  parlamentarzysta  krajowy,  minister  w  rządzie  Andonisa  Samarasa,  od  2016
przewodniczący  Nowej  Demokracji.  Od  2019  premier  Grecji.  Jest  synem  Konstandinosa
Mitsotakisa, premiera na początku lat 90., a także bratem Dory Bakojani. 

Też  Osmanowie  ?

    Kiriakos                                            Konstandi – nos.                              Czub w  pasiakach.

Obniżka podatków i nowe miejsca pracy. Grecja ma nowy rząd – ale  jaki ? 

Data publikacji: 23.07.2019, 09:38 Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020, 15:41 

Konserwatywny  rząd  Grecji  Kyriakosa  Micotakisa  otrzymał  wotum  zaufania.  Po  trzydniowej
debacie parlament zatwierdził program nowego gabinetu. Jego polityka gospodarcza obejmuje m.in.
obniżkę  podatków  .„To  wotum  zaufania  dla  perspektywy  wzrostu  gospodarczego  Grecji”  -
oświadczył po głosowaniu Micotakis na Twitterze.  Program jego rządu poparło wszystkich 158
deputowanych konserwatywnej Nowej Demokracji w liczącym 300 miejsc greckim parlamencie.
142 posłów było przeciw. - Przechodzimy przez erę podatków i ubóstwa do inwestycji i dobrze
płatnych miejsc pracy - mówił Micotakis przed głosowaniem. - Od nas zależy, czy zaczniemy pisać
własną historię, głosując dzisiaj za rządowym programem - dodał. 

- Musimy wysłać światu optymistyczną wiadomość, że w naszym kraju coś w końcu się zmienia.
Głównym  wyzwaniem  dla  Grecji  jest  zwiększenie  dobrobytu  i  sprawiedliwy  jego  podział  -
podkreślał  grecki  premier,  który  jeszcze  w  kampanii  przed  wyborami  zapowiedział  obniżenie
podatków.

                                                                    102.



Jedną ze zmian będzie obniżenie jednolitego podatku od nieruchomości. Dla najskromniejszych 
będzie to obniżka o 30 proc., dla średnich o 20 proc., a 10 proc. wyniesie obniżka podatków od 
większych posiadłości. Łącznie nowa ustawa będzie dotyczyć 6,4 mln właścicieli. 

W dwóch fazach ma natomiast nastąpić redukcja podatków płaconych przez przedsiębiorców. 
Podatek dochodowy Micotakis chce najpierw zredukować od września z obecnych 28 proc. do 24 
proc. przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku wystawiania rachunków elektronicznych. 

Projekty zmian podatkowych mają być rozpatrywane przez parlament w najbliższych tygodniach. 
Zdaniem Micotakisa cięcia podatkowe są potrzebne do pobudzenia greckiej gospodarki i stworzenia
nowych miejsc pracy.                                                                          

Premier  już  teraz  zapowiedział  zatrudnienie  1500  funkcjonariuszy  policji  w  celu  wzmocnienia
bezpieczeństwa w ośrodkach miejskich, obiecał również zwiększenie etatów w szpitalach, głównie
dla pielęgniarek. 

Aby sfinansować swój program, grecki premier zamierza renegocjować nadwyżkę budżetową, która
do 2022 roku ma być utrzymywana na poziomie 3,5 proc. PKB. Agencje podkreślają jednak, że cel
ten może być trudny do zrealizowania, bowiem rząd Grecji musi respektować zadłużenie wobec
wierzycieli, którzy w latach 2015 - 2018 udzielili Atenom ponad 60 mld euro kredytów. 

- Będziemy w stanie wynegocjować bardziej realistyczne nadwyżki budżetowe od 2020 r. Spłacimy
nasz dług dzięki nadwyżkom pochodzącym ze wzrostu gospodarczego, a nie poświęceniu klasy
średniej - mówił optymistycznie w parlamencie grecki premier. 

W trakcie debaty przed uzyskaniem wotum zaufania premier mówił także o prywatyzacji greckiej
firmy  naftowej  Hellenic  Petrolleum  (Helpe)  i  sprzedaży  30  proc.  międzynarodowego  portu
lotniczego w Atenach im. Elefteriosa Wenizelosa, a także o prywatyzacji sieci przesyłowej greckiej
narodowej firmy elektroenergetycznej DEH. - Uczynimy wszystko co w naszej mocy, aby uratować
publiczną  spółkę  energetyczną  po  katastrofie,  jaką  sprowadzili  na  nią  nasi  poprzednicy  -
zapowiedział  Micotakis.    Kyriakos Micotakis  na urząd  premiera  został  zaprzysiężony 8 lipca.
Dzień  wcześniej  jego  konserwatywna  partia  Nowa  Demokracja  (ND)  wygrała  przedterminowe
wybory parlamentarne, zdobywając w nich 39,85 proc. głosów. Taki wynik przekłada się na 158
mandatów  w  300-miejscowym  parlamencie,  co  znaczy,  że  ND  może  rządzić  samodzielnie.
Źródło: PAP 

Greckie ministerstwo blokuje inwestycję na 8 mld euro. Powodem nowe miejsca 
wykopalisk archeologicznych 

Data publikacji: 11.11.2017, 11:00 Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020, 15:44 

Inwestycja Lamda Developement w Grecji stoi pod wielkim znakiem zapytania - donosi agencja
Reutera. Konsorcjum ma w planach wykupienie dawnego lotniska Hellenikon i postawienie tam
m.in. hoteli i kasyna, na drodze transakcji stanęło ministerstwo kultury Grecji .Konsorcjum Lamda
Developement, w skład którego wchodzą udziałowcy z Grecji,  Chin i Zjednoczonych Emiratów
Arabskich,  już w 2014 roku  uzgodniło z funduszem prywatyzacyjnym TAIPED warunki  kupna
dawnego portu  lotniczego Hellenikon  w Atenach.  Dwa lata  później  doszło  do  podpisania  listu
intencyjnego w tej sprawie.                                                                                                123.



Cena  obiektu,  zgodnie  z  zapisami  umowy,  to  915  milionów  euro.  Wraz  z  kupnem  Lamda
zobowiązała  się  do  zainwestowania  na  tych  terenach  ponad  8  miliardów  euro,  a  na  miejscu
Hellenikonu  powstać  mają  hotele,  luksusowe  domy  i  kasyno.  To  jeden  z  największych  i
najważniejszych  projektów w ramach  programu  reprywatyzacyjnego,  do  którego  zrealizowania
zobowiązała się Grecja po kryzysie w 2010 roku. Rząd w Atenach, by wypełnić jego cele, powinien
sprzedać majątek państwowy o wartości około 50 miliardów euro. 

Zmiana stanowiska ministerstwa 

Jak poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na stanowisko Lamda Developement,
na drodze transakcji stanęło ministerstwo kultury Grecji. Okazało się, że na terenie portu lotniczego
resort  wskazał nowe miejsca wykopalisk archeologicznych i  zażądał  dodatkowych restrykcji  do
uzgodnionej  umowy.  Jako  tereny  archeologiczne  ministerstwo  wskazało  około  30  hektarów
Hellenikonu,  a  jednym  z  nowych  warunków  jest  zmiana  wysokości  niektórych  budynków,
mających powstać na tamtym obszarze. 

„To  oczywiste,  że  inwestycji  nie  można  sfinalizować,  dopóki  trwają  takie  niepowodzenia  i
pojawiają się nowe przeszkody, które prowadzą do zmian w planach, dotychczas nieprzewidzianych
w umowie” - skomentowała w komunikacie te żądania ministerstwa Lamda. Konsorcjum dodało, że
pozostaje przy dotychczas uzgodnionych warunkach kontraktu. 

https://www.forbes.pl/gospodarka/grecy-bez-inwestycji-za-8-mld-euro/ypefjy4

16 sierpnia 2020

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że jego kraj nie cofnie się wobec gróźb 
sankcji w sporze z Grecją o eksploatację surowców spod dna Morza Śródziemnego. Spór między 
tymi państwami zaostrzył się w ubiegłym tygodniu po kolizji fregaty greckiej z turecką niedaleko 
wybrzeża Krety. 

Gorąco na Morzu Śródziemnym. Reuters: grecka fregata zderzyła się z tureckim okrętem 
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We wschodniej części Morza Śródziemnego doszło w środę do kolizji greckiej fregaty z tureckim
okrętem wojennym eskortującym statek badawczy Oruc Reis - poinformowało w piątek źródło w
resorcie obrony Grecji, cytowane przez agencję Reutera. Zdarzenie opisywane jest jako "wypadek".
- Każdy, kto zaatakuje nasz statek, zapłaci wysoką cenę - ostrzegł prezydent Turcji Recep Tayyip
Erdogan. Prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił na początku sierpnia, że Turcja wznowiła prace
badawcze nad wydobyciem ropy i gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego. Rejon, gdzie
Ankara  ma  zamiar  wydobywać  surowce,  Grecja  uznaje  za  swoje  wody  terytorialne.  Spór  obu
państw dotyczący ich eksploatacji nasila się od kilku tygodni. W poniedziałek Turcja wysłała na
sporne  wody  statek  badawczy  Oruc  Reis,  eskortowany  przez  tureckie  okręty  wojenne.  Grecja
wydała  wówczas  oświadczenie,  w którym nazwała  tę  decyzję  nielegalną  i  oskarżyła  Ankarę  o
"stwarzanie zagrożenia dla pokoju" na wschodzie Morza Śródziemnego.

Kesariani, obecnie dzielnica Aten - prawdopodobnie to tutaj rozstrzelano Jerzego Iwanowa-
Szajnowicza .
                                  Prawdziwego polskiego Jamesa  Bonda,
           przywódcy antyhitlerowski podziemia w  Grecji w czasie  II  wojny  światowej.

                                                                   
                                                                  105.



                                                                       106.



Wyspy greckie. Cyklady - Delos ;Delos była jednym z głównych ośrodków kultu 
Apollina.

Maleńka, naga i stosunkowo płaska wysepka w centrum archipelagu, o powierzchni zaledwie 5
km2 oddalona jest o 6 mil morskich od Mykonos (do którego należy administracyjnie). Ze starego
portu w Chórze, a latem także z plaż Ormós i Platís Gialós kursują na Delos autobusy wodne. Na
wyspie są tylko antyczne ruiny, muzeum archeologiczne i pawilon turystyczny. Nikt tu nie mieszka,
a ostatnie łodzie na okoliczne wyspy odpływają późnym popołudniem.

WIĘCEJ .....

W mitologii greckiej (zwana 
Ortygia – Wyspa Przepiórek lub 
też Asteria) była to wyspa 
pływająca po morzu, póki nie 
osadził jej na miejscu Posejdon, 
aby nieszczęśliwa Leto, 
prześladowana przez Herę, miała 
się gdzie skryć. Tu pod palmą 
daktylową urodziła Apollina   
świetlistego Boga....i Artemidę, 
toteż Delos była jednym z 
głównych ośrodków kultu 
Apollina. 
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Znajdowała się tu słynna w dziejach Grecji wyrocznia i świątynie, w których z biegiem stuleci
nagromadziły się wielkie skarby, przysyłane przez wiernych i wdzięcznych czcicieli boga. Ołtarz
Apollina w Delos był przez niektórych zaliczany do cudów świata. Jak mówi legenda, zbudował go
sam Apollo w wieku 4 lat z rogów kozic upolowanych przez Artemidę na zboczach góry Cynthus.

Tu odbywały się co 5 lat wspaniałe igrzyska delijskie, rywalizujące z olimpijskimi. W okresie 478–
454 p.n.e.  Delos była stolicą Związku Morskiego (tzw.  symmachi  delijskiej),  założonego przez
Ateny i skierowanego przeciwko Sparcie, pomimo iż sama Delos członkiem związku nie była. Tu
początkowo przechowywano w świątyni Apollina wspólny skarb związku, przeniesiony (454–453
p.n.e.) do Aten pod pretekstem, że tam będzie bezpieczniejszy na wypadek wojny z Persją. 

W  roku 422 p.n.e. wyspa została  przejęta   przez Ateńczyków.Uwolniona od  hegemonii  ateńskiej
w roku 315 p.n.e. Delos stała się neutralnym ośrodkiem wolnego związku wyspiarzy. W roku 166
p.n.e.  powróciła  pod  panowanie  ateńskie.  Punktem  zwrotnym  w  historii  wyspy  jest  zburzenie
Koryntu i Kartaginy przez Rzymian w roku 146 p.n.e., gdyż od tego czasu Delos stała się jednym z
najważniejszych miast handlowych i portowych starożytności , Z tego okresu pochodzą też doki,
mola i inne urządzenia portowe, a także bardzo liczne gmachy użyteczności publicznej i pałace
prywatne.  W roku 86 p.n.e.  Delos  została     przejęta    przez  Menofanesa,  wodza króla  Pontu
Mitrydatesa .  

Od roku 1873 archeolodzy francuscy rozpoczęli prace
wykopaliskowe. W ich wyniku udało się odsłonić
ogromny kompleks świątynny, a także zawierający
budowle świeckie. W jego centrum znajdował się
hieron Apollina połączony ze świętym portem drogą
procesyjną. Święty okrąg (180x150 m) był otoczony
murami i portykami (Antigonosa). Zawierał trzy
świątynie Apollina (m.in. Porinos Naos) z VI w. p.n.e.
i skarbce różnych ludów Grecji. Artemida miała na
Delos dwie świątynie (Artemizjon). Wykopaliska w
Delos należą do najważniejszych w Grecji, gdyż poza
świątyniami został odkopany także port ze wszystkimi urządzeniami, miasto handlowe i liczne 
domy prywatne dające jasne pojęcie o życiu Greków w I w. p.n.e.W 1990 roku stanowisko 
archeologiczne w Delos zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
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                              Taras Lwów 
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Teatr  na wyspie  Delos.

Droga procesyjna
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DOM MASEK 

       

Popiersie Hermesa.

  Posągi  domu Kleopatry – która  była  Greczynką, nie  Egipcjanką  jako to pokazywali  fałszerze w
filmach  hollywódzkich.  
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Heraion

Mozaiki
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                                             Dom Dionizosa.
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GALERIA  FOTO Z
GRECJI   
kurorty i plaże 
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             Historia  Grecji   starożytnej ukaże  się w osobnym  e- booku  do  kupienia .
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