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Uwagi wstępne

Książka, którą obecnie przekazujemy Czytelnikowi, jest pierwszym 
tomem mającego liczyć trzy woluminy podręcznika Historii kultury euro-
pejskiej. Tom ten, jak wskazuje jego tytuł, został w całości poświęcony hi-
storii kultury starożytnej i składa się z trzech podstawowych części: „Sta-
rożytny Wschód”, „Grecja starożytna”, „Starożytny Rzym”. Każda z tych 
części przynosi zarys dziejów kultury innego obszaru świata antycznego, 
tworząc w sumie obraz całości tych cywilizacji.

Jest zupełnie zrozumiałe, że Czytelnicy pierwszego tomu Historii kul-
tury europejskiej są w szczególny sposób zainteresowani cywilizacjami, 
które się stały fundamentem nowożytnej, a zwłaszcza współczesnej kultu-
ry europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że kultura narodów Europy, w tym 
także kultura polska, od samego zarania czerpała przede wszystkim z prze-
bogatej tradycji grecko-rzymskiej, z której także wyrosła wcześniej cy-
wilizacja bizantyńska i średniowieczna cywilizacja zachodnioeuropejska. 
Nasuwa się więc pytanie, dlaczego w podręczniku starożytnej i średnio-
wiecznej kultury europejskiej część pierwszą zajmują dzieje cywilizacji 
starożytnego Wschodu. Otóż dzisiaj, kiedy badania historyczne, archeolo-
giczne, językoznawcze, etnograficzne, religioznawcze i kulturoznawcze 
znacznie wyraźniej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu dokumentują, że ist-
niały związki łączące antyczną kulturę grecką i rzymską, ale także średnio-
wieczną kulturę bizantyńską i zachodnioeuropejską z cywilizacjami staro-
żytnego Wschodu, należy przynajmniej w ogólnym zarysie poznać dzieje 
tych cywilizacji, które swoimi początkami sięgają IV i III tysiąclecia przed 
Chr. Musimy uświadomić sobie, że antyczna Grecja i Rzym były bardzo 
ważnymi, ale nie jedynymi źródłami nowożytnej kultury europejskiej i że 
na tę kulturę w taki czy inny sposób pośrednio oddziaływały także cywili-
zacje starożytnego Wschodu.

Szczególną uwagę w wykładzie dziejów kultury antycznej poświęcimy 
jednak starożytnej Grecji i Rzymowi, pamiętając, że Europa tym właśnie 
dwóm cywilizacjom zawdzięcza najwięcej. Nie możemy jednak przeoczyć 
faktu, że w starożytności także wiele innych krajów stworzyło wysoką  
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kulturę materialną i duchową – jak Chiny, Indie i liczne państwa Bliskiego 
Wschodu, do którego zaliczamy wszystkie tereny położone na wschód od 
Morza Śródziemnego aż po Zatokę Perską, Morze Czerwone i Egipt.

W wykładzie dziejów kultury antycznej będziemy wielokrotnie posłu-
giwali się pojęciem „kultura antyczna”, „kultura starożytna” lub „cywiliza-
cja antyczna” czy też „cywilizacja starożytna”. Ogólnie mówiąc, terminy 
te są powszechnie stosowane do wszystkich kultur czy cywilizacji, jakie 
rozwinęły się na ziemi przed narodzeniem Chrystusa, czyli przed tzw. „na-
szą erą”. W takim właśnie znaczeniu będziemy ich używali w podręczniku 
historii kultury europejskiej.

Stanisław Stabryła



część i

wschód starożytny





Daleki wschód i azja południowa

chiny

początki cywilizacji chińskiej 

Stosunkowo skąpy materiał archeologiczny dowodzi, że już w okresie 
wczesnego neolitu, w V tysiącleciu przed Chr., w północnej części Chin 
istniały osady ludzkie, jakkolwiek uchwytne początki cywilizacji chińskiej 
datuje się na IV tysiąclecie przed Chr. Najwcześniejsze państwo chińskie 
powstało w dolinie Żółtej Rzeki (Huang-ho), która przepływa przez żyzne, 
lessowe tereny, świetnie nadające się do uprawy roślin i zbóż. 

Założenie państwa chińskiego i pierwsze dynastie

Według dość wiarygodnych hipotez założycielem państwa chińskie-
go był Żółty Cesarz (Huang Di), pierwszy z mitycznych Pięciu Wodzów. 
Ostatni z nich, Ju Wielki, miał dać początek na wpół legendarnej dynastii 
Xia, której rządy przypadły na lata ok. 2205-1766 przed Chr. Następna, już 
w pełni historyczna dynastia Shang, której dzieje są nam lepiej znane dzięki 
odkryciom archeologicznym, panowała już w epoce brązu w Chinach w la-
tach ok. 1766-1112 przed Chr. Po upadku dynastii Shang rozpoczął się tzw. 
„złoty wiek” następnej dynastii Zhou (ok. 1050-256 przed Chr.), który przy-
niósł Chinom nie tylko wiele zdobyczy kulturowych, ale również rozwój 
terytorialny. Ostatnie dwa stulecia tego okresu wypełniały walki o władze 
rywalizujących z sobą książąt, które doprowadziły do rozbicia dzielnico-
wego; była to tzw. „Epoka Walczących Państw” (ok. 400-220 przed Chr.). 
Dzieła likwidacji księstw dzielnicowych i zjednoczenia państwa chińskiego 
dokonał władca ludu Qin, Zheng, który pod imieniem Shi Huangdi panował 
w latach ok. 221-210 przed Chr. Za jego rządów rozpoczęto budowę sław-
nego Wielkiego Muru. który wyznaczał północną granicę Chin. 

Następna dynastia, Han, której założycielem był Liu Ban, panowała 
w latach 206 przed Chr. – 220 po Chr., zarządzając obszarem równym 
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powierzchni dzisiejszych Chin, wprowadzając ustrój feudalno-biurokra-
tyczny i przyczyniając się do uformowania chińskiej kultury narodowej. 
Po upadku dynastii Han nastąpił długi, blisko cztery wieki trwający okres 
rozbicia politycznego Chin i panowania przeważnie efemerycznych dyna-
stii w różnych częściach kraju. Dopiero po objęciu rządów przez dynastię 
Tang (618-907) nastąpiło zjednoczenie państwa, które pod jej władzą prze-
żywało znowu okres rozkwitu.

wierzenia

Już w okresie neolitu w Chinach, jak dowodzi nasza znajomość prak-
tyk pogrzebowych, występowały kulty, rytuały i ceremonie świadczące, iż 
ludność wierzyła, że obok świata materialnego istnieje świat zamieszkały 
przez duchy i bóstwa, które władcom, zwanym Synami Nieba udzielają 
wskazówek i rad. Władca, król czy cesarz był przywódcą politycznym 
i wojskowym, a jednocześnie sprawował najwyższą władzę religijną. Roz-
kazy przez niego wydawane uważano za polecenia wychodzące z same-
go Nieba, gdyż był on wykonawcą jego woli. Królowie, cesarze, a także 
szamani komunikowali się ze światem pozaziemskim, w którym zamiesz-
kiwały duchy ich przodków, inne duchy, bóstwa natury i herosi. Do cere-
monii religijnych należało także składanie ofiar ze zwierząt i pokarmów, 
a także śpiewy i tańce.

Szkoły filozoficzne Konfucjusz i Lao-tsy

Najstarsze wierzenia religijne Chińczyków uległy zmianom wskutek 
działalności szkół filozoficznych, z których najważniejsza była szkoła 
Konfucjusza (551-479 przed Chr.). Myśliciel ten, który nie dążąc do stwo-
rzenia zamkniętego systemu filozoficznego, wzywał do pielęgnowania 
cnót moralnych, oddawania czci rodzicom i władcom, przekonując, że po-
winni oni być uosobieniem najwyższych walorów etycznych i przykładem 
do naśladowania dla poddanych. Drugim kierunkiem filozofii, który ode-
grał znaczną rolę w formowaniu chińskich wierzeń, był taoizm, którego 
twórca, Lao-tsy (VI w. przed Chr.) twierdził, że człowiek w ogóle nie może 
dojść do doskonałości, a jedyną drogą wiodącą do cnoty jest złączenie się 
z Tao, najwyższym bytem moralnym. Wreszcie trzecim czynnikiem, który 
wywarł znaczny wpływ na życie religijne starożytnych Chińczyków, był 
buddyzm. Religia ta dotarła do Chin z Indii, a szczyt jej popularności przy-
padł na panowanie dynastii Tang (618-907 po Chr.). 
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architektura

Architekturę starożytnych Chin znamy z bardzo niewielu znalezisk. 
Widoczne jest w niej dążenie do ukrywania budowli za wysokimi mura-
mi, które zapewniać miały bezpieczeństwo i dawać poczucie prywatności. 
Wyjątkiem była tu buddyjska pagoda, której – ze względu na jej funk-
cję kultową – zapewniano widoczność. O ile domy zwykłych ludzi były 
skromne lub wręcz ubogie, o tyle pałace cesarskie i rezydencje arystokracji 
oraz wielkich bogaczy odznaczały się ogromnym przepychem. 

Muzyka i poezja

Ważną rolę w chińskiej tradycji kulturowej odgrywała muzyka, zwłasz-
cza wykonywana podczas uroczystych ceremonii na dworach, gdzie 
najbardziej cenionym instrumentem były dzwony, rozmaitej wielkości 
i kształtów. Do ulubionych rozrywek Chińczyków należały tańce, akro-
bacje, pokazy sztukmistrzów, a także gra w piłkę. W pałacach cesarskich 
odbywały się wielkie bankiety z udziałem setek gości, również przedsta-
wienia połączone z różnego rodzaju pokazami. Starożytna poezja chińska 
była śpiewana w rytmie tańca przy akompaniamencie muzyki. Najstarszy 
chiński utwór poetycki, któremu ostateczny kształt nadał Konfucjusz, jest 
zbiorem około 300 wierszy i nosi tytuł Księga pieśni: są to hymny religij-
ne, pieśni dworskie, miłosne, sagi na cześć dawnych bohaterów. 

Sztuka chińska

W sztuce chińskiej w starożytności, poczynając od epoki neolitu, waż-
ną rolę odgrywały wyroby ceramiczne zdobione malowidłami przedsta-
wiającymi ptaki, ryby, postaci zwierząt i ludzi. Równie wielkie znaczenie 
jak ceramika garncarska miały także wyroby z nefrytu, kamienia uważa-
nego za symbol władzy politycznej i religijnej, a także z brązu zdobionego 
wklęsłymi wzoramii. Stosunkowo wcześnie rozwinęła się również rzeź-
ba chińska, związana z buddyzmem i taoizmem. Wyjątkowym i charak-
terystycznym elementem sztuki chińskiej były przedmioty z laki, którą 
wykorzystywano w celach zdobniczych – najczęściej w kolorze czarnym 
i czerwonym. Należy wreszcie wspomnieć o jedwabiu, który zdaniem 
wielu badaczy kultury stanowił istotny wkład Chin w rozwój światowej 
cywilizacji. 
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pismo i nauka chińska

Duże znaczenie dla rozwoju cywilizacji chińskiej miały materiały pi-
śmienne: używano pędzelków, którymi wykonywano inskrypcje czarnym 
atramentem lub cynobrem początkowo na ceramice, brązie, skorupach 
żółwich, drewnie, jedwabiu, a wreszcie na papierze, który wszedł w uży-
cie w Chinach w I w. przed Chr. Na uwagę zasługuje także rozwój nauki 
chińskiej w starożytności, przede wszystkim matematyki, astronomii, me-
dycyny, geografii, sejsmologii, a także technologii.

indie

pierwsza cywilizacja w dorzeczu indusu

Około połowy III tysiąclecia przed Chr. w dorzeczu Indusu na terenie 
dzisiejszego Pakistanu pojawiła się pierwsza cywilizacja, której zawdzię-
czały powstanie dwa duże miasta: Harrapa i Mohendżo Daro. Kultura In-
dusu istniała mniej więcej 600 lat i około roku 1900 przed Chr. rozpoczął 
się proces jej upadku, którego przyczyny nie są nam znane. 

inwazja arjów

Mniej więcej 200 lat po upadku cywilizacji Indusu, około roku 1500 
przed Chr. dolina Indusu została opanowana przez wojowniczy lud indoeu-
ropejski Ariów migrujący z terenów między Morzem Czarnym i Morzem 
Kaspijskim. Stopniowo nomadyczny lud Ariów ujarzmiwszy miejscową 
ludność zaczął prowadzić osiadły tryb życia, zajmować się uprawą ziemi 
i tworzyć liczne państewka, które ukształtowały się zapewne około roku 
900 przed Chr. 

indie pod władzą perską i macedońską

W roku 518 przed Chr. dolina Indusu została opanowana przez armię 
króla perskiego Dariusza I, a w latach 327-326 przed Chr. żyzną nizinę 
zwaną Pendżabem zdobył wódz macedoński Aleksander Wielki, pokonu-
jąc króla Porosa w bitwie nad rzeką Hydaspes, jednak wskutek oporu wła-
snej armii musiał opuścić Indie. 
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Ćandragupta i dynastia Maurjów

Około roku 320 przed Chr. założyciel dynastii Maurjów Ćandragupta 
stworzył wielkie państwo indyjskie Magadha w dolinie Gangesu. Następ-
cy Ćandragupty, jego syn Bindusara (297-272 przed Chr.) oraz wnuk Aśo-
ka (270-227), opanowali prawie cały subkontynent indyjski. Po śmierci 
Aśoki nastąpił rozpad imperium na mniejsze królestwa pod naporem ple-
mion irańskich Partów i Kuszanów z gór Hindukuszu. Północno-zachod-
nia część Indii ok. roku 200 przed Chr. dostała się pod panowanie Greków. 
Z początkiem I wieku przed Chr. Pendżab został podbity przez koczowni-
cze plemiona środkowoazjatyckie Saków, później Kuszanów. 

Dynastia guptów, napad hunów i inwazja arabska

Ponownie Indie zostały w IV wieku po Chr. zjednoczone przez dynastię 
Guptów, którzy utworzyli silne państwo w krainie Magadha zamieszkałej 
przez Maurjów. W następnym stuleciu władza tej dynastii została obalona 
przez wojownicze plemiona Hunów, którzy zniszczyli i ograbili bogate 
miasta Guptów. Wreszcie w VII wieku Harsza (606-647) zorganizował 
pod swoją władzą państwo w północnej części Indii. W VIII wieku poja-
wiły się w Indiach po raz pierwszy wojska arabskie, zdobywając w roku 
712 pod wodzą Ibn Kasima Pakistan (starożytny Sindh). 

Kultura indusu

Kultura Indusu (ok. 2500-1900 przed Chr.), w której szczególną ro-
lę odegrały dwie stolice, Harappa i Mohendżo Daro, a także port Lothal, 
opierała się na silnie scentralizowanym systemie politycznym i admini-
stracyjnym. Pierwotną religią tego rejonu był animizm w formie kultu  
natury, drzew i zwierząt; prawdopodobnie istniał także kult Wielkiej Bo-
gini. Ludność zajmowała się głównie rolnictwem i hodowlą, pola uprawne 
były nawadniane jedynie dzięki wylewom rzek, gdyż nie tworzono syste-
mów irygacyjnych. Wznoszono z cegły nie tylko domy mieszkalne, wy-
posażone w łazienki i kanalizację, ale także pałace, łaźnie i budowle uży-
teczności publicznej. Rozwinął się handel i rzemiosło, przede wszystkim 
wyrób broni, narzędzi, naczyń ceramicznych, biżuterii i różnego rodzaju 
ozdób. Pismo, które wytworzyła cywilizacja Indusu nie zostało dotychczas 
odczytane.
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Kultura aryjska

Ariowie, którzy zaczęli jako zdobywcy napływać do doliny Indusu 
kolejnymi falami około połowy II tysiąclecia przed Chr., stworzyli nowy 
system polityczny, w którym władzę sprawował naczelnik plemienia z po-
mocą kapłanów. W VII i VI w. przed Chr. rozwinęły się małe królestwa 
aryjskie toczące z sobą nieustanne walki o kontrolowanie Indusu. Kró-
lowie wybierani przez zgromadzenie ludowe mieszkali w pałacach, przy 
czym dwór składał się z żon królewskich, urzędników, kapłanów i niewol-
ników. Ludność wiejska trudniła się głównie pasterstwem i hodowlą bydła, 
na zachodzie zaś rolnictwem. 

Buddyzm i dżinizm

W VI w. przed Chr. urodzili się i działali dwaj wielcy założyciele no-
wych religii, Budda i Mahawira (Dżina). Pierwszy z nich, Budda, który 
naprawdę nazywał się Siddhartha Gautama, sprzeciwiając się poglądom 
braminów, nauczał, że podstawą wiedzy jest analiza ludzkiej natury i do-
świadczenia. Ma ona prowadzić do przekształcenia teraźniejszości i wy-
zwolenia się od cierpienia dzięki przestrzeganiu pewnych zasad etycznych 
i wyzbyciu się pragnień. Druga z tych nowych religii, dżinizm, którego 
założycielem był Mahawira, opierał się na złożeniu, że dusza jest elemen-
tem trwałym, a wszechświat, nieograniczony w czasie i przestrzeni, jest 
zamieszkały przez wszelkiego rodzaju dusze. Głównymi przykazaniami 
Mahawiry był zakaz krzywdzenia lub zabijania kogokolwiek, przywłasz-
czania sobie cudzej własności, mówienia nieprawdy, ograniczenie sta-
nu posiadania. Dżinizm nie zdobył jednak popularności porównywalnej 
z buddyzmem ze względu na swój ascetyczny charakter. 

religia hinduska

Zarówno w epoce prehistorycznej, jak i w okresie cywilizacji Indusu 
panowała religia, w której prymat należał do Wielkiej Matki uosabiającej 
jednocześnie kobiecość i siły przyrody. W okresie wedyjskim (1550-500 
przed Chr.) dominowały męskie bóstwa, tzw. Dewa, które reprezentowa-
ły zjawiska nadprzyrodzone i kosmiczne. Najwyższym królem bogów był 
Indra, władca deszczu, burzy i gromów, nieulękły wojownik. Rozróżnia-
no trzy kategorie bogów: rządzących ziemią, powietrzem i niebem. Naj-
ważniejszym z bogów ziemskich był Agni, bóg ognia, który władał także 
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powietrzem. Panem Nieba i Słońca był Waruna, który oceniał także ludz-
kie czyny. Z nielicznych bóstw żeńskich oddawano cześć bogini jutrzen-
ki Uszas, matce bogów Aditi, matce Ziemi Prythiwi. W okresie epickim  
(IV w. przed Chr. – IV w. po Chr.) bogowie wedyjscy stracili znaczenie. 

trójca hinduistyczna

Miejsce bogów wedyjskich zajęła w okresie epickim Trójca hindu-
istyczna (Trimurti): Brahma, Wisznu i Śiwa, którzy stanowią trzy różne 
objawienia tego samego bóstwa. Brahma był twórcą wszechświata, por-
tretowany był z czterema tablicami Wed w rękach reprezentującymi święte 
nauki. Wisznu, opiekował się życiem i stał się panem Opatrzności, zstąpił 
na ziemie w licznych wcieleniach, z których dwa zdobyły największe zna-
czenie: Rama i Kryszna. Wreszcie Śiwa (dosłownie w języku sanskryckim 
„przychylny”, „łaskawy”), bóg wieloznaczny i złożony, w obrębie koncep-
cji Trimurti był uznawany za niszczyciela światów, odpowiedzialnego za 
koniec cyklu istnienia; trójząb, który trzymał w ręce na wizerunkach, sym-
bolizuje liczne triady hinduizmu (np. trzy wymiary czasu). Każdy z trzech 
bogów miał towarzyszkę, która była jego żoną-partnerką. Życie religijne 
w starożytnych Indiach obfitowało w liczne rytuały i ceremonie, obejmu-
jące również ofiary z ludzi lub zwierząt.

System kastowy

Już w IV wieku przed Chr. zarysował się w Indiach system kastowy, 
jakkolwiek nie był on jeszcze całkowicie zamknięty. Obejmował cztery 
główne warny (kasty): najwyższą tworzyli mu, kapłani, znawcy i nauczy-
ciele religijnych tradycji, do drugiej należeli kszatrijowie pełniący głównie 
funkcje wojskowe, trzecią stanowili wajsijowie – rolnicy i rzemieślnicy, 
czwartą siudrowie, którzy zajmowali pozycję służebną w stosunku do ka-
sty wajsijów. Na samym końcu owej drabiny społecznej znajdowali się 
tzw. „nieczyści” oraz niewolnicy. 

Sztuka

Sztuka indyjska, jedna z najstarszych na świecie, rozwijała się w spo-
sób nierównomierny, pomimo swego konserwatyzmu, ulegając także wpły-
wom mezopotamskim, perskim, chińskim, a nawet europejskim. Z epoki 
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prehistorycznej znamy dość prymitywne malarstwo skalne zachowane 
w grotach Hoszangabadu. Dopiero sztuka cywilizacji Indusu, pomimo 
pewnego podobieństwa do sztuki mezopotamskiej, wykazuje charakter in-
dywidualny, szczególnie w zakresie rzeźby, która stworzyła w tym okresie 
liczne popiersia i pieczęcie – amulety z wizerunkami zwierząt oraz gliniane 
figurki kobiet. Inwazja Ariów zniszczyła dorobek artystyczny cywilizacji 
Indusu. Dopiero buddyzm i dżinizm, poczynając od VI wieku przed Chr., 
zaznaczyły się wyraźnie w sztuce indyjskiej w dolinie Gangesu. 

Budownictwo pałacowe i rzeźba

W czasach panowania Aśoki (270-227) powstało nowego typu bu-
downictwo pałacowe, w którym na dużą skalę stosowano kamienne filary 
i wysokie, ozdobne kolumny. Zaczęły powstawać pierwsze kopce, tzw. 
stupy z bogatą dekoracją rzeźbiarską przedstawiającą postaci ludzkie, fi-
gury zwierząt i stworów mitologicznych. W rzeźbie indyjskiej znajdujemy 
bardzo liczne ujęcia bogów w postaci ludzkiej, niekiedy są to królowie, 
wpływowe osobistości polityczne itp. 

„Złoty wiek” cywilizacji indyjskiej

Epoka panowania dynastii Guptów (320-497) uważana jest za „złoty 
wiek” cywilizacji indyjskiej, gdyż nastąpił wówczas nie tylko wyraźny 
rozwój gospodarczy, ale również rozkwit wszystkich niemal gałęzi kultu-
ry i nauki. Już od III wieku przed Chr. zaczęły powstawać bardzo liczne 
świątynie wykute w skałach, jak np. w Adżancie, Bhadży czy w Kanheri. 
Budowano także świątynie kamienne lub skalne świątynie wolno stoją-
ce. Starożytne malarstwo indyjskie reprezentują pochodzące z wieków II 
przed Chr. – VIII po Chr. freski z Adżanty na wewnętrznych ścianach skal-
nych pieczar – świątyń. 

Muzyka i taniec

Już w II tysiącleciu przed Chr. w Indiach składaniu ofiar towarzyszyły 
mimiczne dialogi i tańce. Pierwszy typ tańca przedstawiał zmaganie się 
bogów i demonów w sercu człowieka, drugi wyrażał przez ruchu i układy 
jedynie emocje tancerza. Akompaniament muzyczny wykonywano na in-
strumentach dętych, tamburynach, harmonii i cymbałach. 
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Muzyka indyjska pierwotnie była podkładem do hymnów liturgicznych, 
ale przyznawano jej także pochodzenie nadnaturalne związane z „wibra-
cją” wszechświata. 

nauka indyjska

Starożytni mieszkańcy Indii dokonali wielu doniosłych odkryć w dzie-
dzinie matematyki, medycyny i astronomii. W okresie wedyjskim powsta-
ła hinduska szkoła medyczna, tzw. ajurweda („sztuka życia”) oparta na 
zielarstwie i naturalnych sposobach leczenia. Matematycy hinduscy znali 
i używali pojęcia zera, posługiwali się ułamkami dziesiętnymi, elementa-
mi algebry. Astronomowie obliczyli dokładnie długość roku słonecznego 
i dowodzili, że ziemia jest kulą, która obraca się wokół swej osi dooko-
ła Słońca. Zasługą filozofów hinduskich była budowa spójnego systemu  
etyki.

Literatura sanskrycka

Najstarszym zbiorem tekstów indyjskich są Wedy („Wiedza”), powsta-
łe w okresie od 1500-300 przed Chr., które zawierają opisy wierzeń reli-
gijnych, obrzędów, zwyczajów, a także traktaty filozoficzne i teologiczne. 
Z języka wedyjskiego wywodzi się starożytny język Indii, sanskryt, którym 
posługiwały się wykształcone warstwy społeczeństwa indyjskiego W po-
łowie I tysiąclecia przed Chr. w użyciu były także inne odmiany języka. 
Każda Weda tworzyła następujący szereg odpowiadający czterem etapom 
życia bramina i każdego Hindusa, który prowadził życie „wyższe”:

 – mantra (samhita) – podstawowy, metryczny tekst każdej Wedy;
 – brahmany – teksty komentujące mantry, obejmujące opisy rytuałów 

ofiarnych i ich interpretacje, etymologie imion bóstw, znaczenie 
słów sakralnych itp.;

 – aranjaki – „teksty leśne”, gatunek starożytnych tekstów spisywa-
nych przez pustelników mieszkających w lesie;

 – upaniszady – pochodzące z okresu od VIII do III w. przed Chr. tek-
sty należące do wedyjskiego objawienia o treści religijno-filozoficz-
nej. Był to ostatni etap literatury wedyjskiej.

Najstarszą z Wed jest Rigweda złożona z przeszło tysiąca hymnów w 10 
księgach. Starożytne Indie stworzyły dwa wspaniałe poematy, z których 
jeden, Mahabharata, liczący około 100 tysięcy dwuwierszy, opowiada 
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o zmaganiach dwóch rywalizujących z sobą rodów – Kurawów i Panda-
wów. Drugi, Ramajana, zawiera podanie o księciu Ramie, który podbił 
kraj księżniczki Sity. Obydwa poematy zostały skompilowane przez po-
etów i kapłanów w ciągu kilkuset lat, począwszy od roku 300 czy 200 
przed Chr. Zbiorem sanskryckich utworów są purany, legendy o królach 
i o walkach świata bogów ze światem demonów.



Bliski wschód

współczesne i starożytne pojęcie Bliskiego wschodu

W naszych czasach pojęciem Bliskiego Wschodu obejmuje się takie 
kraje, jak dzisiejsza Turcja, Cypr, Armenia, Liban, Syria, Izrael, Jordania, 
Irak, Egipt, zachodnia część Iranu, północna część Sudanu, Arabia Saudyj-
ska i inne państwa Półwyspu Arabskiego. W starożytności kraje te tworzy-
ły krąg cywilizacyjny, który stał się kolebką nie tylko kultury europejskiej, 
ale kultury ludzkiej w ogóle. Na tym właśnie obszarze uformowały się 
pierwsze zorganizowane wspólnoty ludzkie, tworząc stosunkowo wyso-
ką kulturę. Zadecydowały o tym m.in.: znakomite położenie geograficzne, 
szczególnie korzystne warunki klimatyczne, żyzne ziemie, łatwy dostęp 
do cennych surowców, takich jak glina, rudy metali itp. 

najważniejsze ośrodki cywilizacji

Najważniejszymi centrami cywilizacyjnymi starożytnego Bliskiego 
Wschodu były: Mezopotamia, Egipt, Elam, Anatolia, Syria i Palestyna. 
Należąc do jednej strefy cywilizacyjnej, ośrodki te wykazywały znaczne 
zróżnicowanie kulturowe wynikające z przynależności do różnych grup et-
nicznych i językowych – semickiej, indoeuropejskiej, kaukaskiej. W trak-
cie rozwoju wytworzyły samodzielne organizmy państwowe i odrębne kul-
tury. Szczególną rolę w dziejach tego regionu odegrała położona między 
wielkimi rzekami Eufratem i Tygrysem Mezopotamia, gdzie uformowało 
się niezależnie od siebie w różnych przedziałach czasowych kilka państw: 
Sumer, Akad, Asyria i Mitanni.

Datowanie

Chronologia powstania poszczególnych państw Bliskiego Wschodu 
wykazuje dość znaczne różnice. O ile dla Egiptu, Elamu i Mezopotamii 
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przyjmuje się jako granicę początkową przełom IV i III tysiąclecia przed 
Chr., o tyle dla pozostałych państw III tysiąclecie przed Chr. Niekiedy 
uznaje się, że datę końcową stanowi upadek królestwa perskiego w wyni-
ku wyprawy Aleksandra Wielkiego (ok. roku 330 przed Chr.). 

powstanie pierwszych miast

Pierwsze miasta na Bliskim Wschodzie powstały, jak się wydaje, w dru-
giej połowie IV tysiąclecia przed Chr. na południu Mezopotamii, na rów-
ninie Sumeru w niewielkiej odległości od Zatoki Perskiej. Były to miasta: 
Eridu, Nippur, Ur i Uruk, a także bardziej na wschód położone Girsu i La-
gasz. Pełniły one funkcję ważnych ośrodków administracyjnych. Niemal 
wszystkie były otoczone potężnymi murami obronnymi. 

Miejskie struktury administracyjne powstały i rozwinęły się wokół 
świątyń, które uprawiały na dużą skalę działalność gospodarczą, organizo-
wały rozbudowę sieci irygacyjnych niezbędnych dla produkcji rolnej, po-
budzały wytwórczość rzemieślniczą i wdrażały różnego rodzaju innowacje 
techniczne. Świątynie mezopotamskie początkowo były prostymi budow-
lami na planie kwadratu lub czworokąta, budowanymi z cegły mułowej. 
Z czasem zaczęto je sytuować wyżej niż pozostałe budynki miejskie, a od 
schyłku III tysiąclecia przekształciły się w tzw. zigguraty – tarasowe bu-
dowle zwężające się ku górze, liczące od dwóch do siedmiu kondygnacji. 
Znajdowały się one w centrum rozległego kompleksu świątynnego złożo-
nego ze skarbców, spichlerzy, warsztatów rzemieślniczych, mieszkań dla 
kapłanów i pracowników świątynnych.

wynalezienie pisma

Bezsprzecznie największym osiągnięciem mieszkańców starożytnej 
Mezopotamii był wynalazek pisma, które w pierwszej fazie było pismem 
obrazkowym, czyli piktograficznym – z czasem przekształcono je jednak 
w tzw. pismo klinowe, przypuszczalnie około roku 3100 przed Chr. Za wy-
nalazców tego pisma utrwalanego na glinianych tabliczkach przy pomo-
cy prostokątnego rylca uważa się Sumerów zamieszkujących południowy  
rejon Mezopotamii.



Sumerowie

Dwie teorie pochodzenia Sumerów

Istnieją dwie sprzeczne teorie pochodzenia Sumerów: jedna uważa ich 
za ludność autochtoniczną, która przebywała na terenach południowej Me-
zopotamii przynajmniej od połowy IV tysiąclecia przed Chr. i w okresie 
zwanym Dżemdet Nasr (ok. 3000-2800 przed Chr.) stworzyła pierwszą cy-
wilizację miejską. W tym właśnie okresie miał nastąpić podział polityczny 
Sumeru na poszczególne miasta-państwa wzdłuż głównych szlaków wod-
nych. Druga teoria zakłada, że Sumerowie przybyli do południowej Me-
zopotamii w IV tysiącleciu przed Chr. z terenów leżących na wschód od 
Zatoki Perskiej, przynosząc z sobą stosunkowo wysoką kulturę, którą za-
szczepili miejscowej ludności semickiej, przejmując od niej tylko niektóre 
cechy. Za tą teorią przemawia fakt, iż język sumeryjski w przeciwieństwie 
do innych języków Mezopotamii, nie należy do grupy semickiej, wykazuje 
natomiast pewne podobieństwo do języków tybetańsko-chińskich, co mo-
głoby przemawiać za środkowo-azjatyckim pochodzeniem Sumerów.

Sumeryjskie miasta-państwa 

Historia cywilizacji sumeryjskiej rozpoczyna się około roku 3000 przed 
Chr. i obejmuje okres prawie półtora tysiąca lat, sięgając mniej więcej do 
roku 1600 przed Chr. Do najstarszych miast Sumeru należy niewątpliwie 
wspomniane Uruk, a także Ur, Eridu, Umma, Szuruppak, Kisz, Larsa, 
Lagasz, Nippur, które nie tworzyły jednak jednolitego państwa. Były to 
w istocie samodzielne organizmy polityczne. 

rywalizacja o hegemonię w Mezopotamii

Okres największej świetności Mezopotamii przypada na tzw. epokę 
starosumeryjską datowaną na lata ok. 2900-2370 przed Chr., kiedy domi-
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nującą pozycję zajmowali właśnie Sumerowie. Rywalizacja pomiędzy po-
szczególnymi miastami wywoływała konflikty, które z kolei prowadziły do 
przejmowania przez silniejsze ośrodki kontroli nad słabszymi. Pierwszym 
takim ośrodkiem politycznym było według posiadanych przez nas źródeł 
miasto Kisz w północnym Sumerze, które kontrolowało nie tylko tę część 
kraju, ale również rejon środkowy aż po Nippur. Władca Kisz tym samym 
stał się suzerenem całego Sumeru. Drugim tego rodzaju ośrodkiem w tym 
okresie było miasto-państwo Uruk, które pod wodzą sławnego Gilgamesza 
podporządkowało sobie Kisz, Ur i Nippur, uzyskując hegemonię w Sume-
rze. Z kolei około roku 2600 przed Chr. dominacja przypadła znowu mia-
stu Kisz pod rządami Mesilima, następnie władcom miast Lagasz i Ur. 

podbój Sumeru

Podjęta przez władcę (ensi) miasta Umma około roku 2340 przed Chr. 
próba zjednoczenia Sumeru wobec zagrożenia ze strony Sargona I (ok. 
2340-2284 przed Chr.), króla sąsiadującego z Sumerem od północy Aka-
du, nie powiodła się. W następnych latach Sargon jako władca semickie-
go plemienia Akadów podbił cały Sumer, a także zachodnią część Elamu 
z Suzą. Pod rządami Sargona I Wielkiego i jego następców zjednoczony 
Sumer jako część państwa sumero-akadyjskiego musiał przez przeszło 100 
lat znosić obce panowanie. 

inwazja gutejczyków i odbudowa państwa Sumerów

Około roku 2210 przed Chr. państwo sumero-akadyjskie uległo na-
jazdowi górskich plemion z Zagrosu, Gutejczyków i Lulubejów, którzy 
zawładnęli większością terytorium Sumeru, powodując jego załamanie 
polityczne oraz upadek gospodarczy i kulturalny. Jednak miasta na połu-
dniu Sumeru, które zachowały pewną swobodę polityczną, zaczęły powoli 
odbudowywać swoją gospodarkę. Po wyparciu Gutejczyków z Sumeru na-
stąpił tzw. okres neosumeryjski (2120-2005 przed Chr.), w którym na czo-
ło państw Mezopotamii wysunęło się miasto Ur pod rządami III dynastii. 
Potęgę swoją Ur zawdzięczało królowi imieniem Szulgi (2095-2048 przed 
Chr.), który stworzył ogromne państwo, monarchię nowosumeryjską obej-
mującą nie tylko Mezopotamię, ale również zachodni Elam, wprowadził 
szereg reform w systemie administracyjnym, rozszerzył wpływy politycz-
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ne i gospodarcze daleko poza granice swego państwa. Załamanie potęgi 
Sumero-Akadu nastąpiło za panowania jednego z następców Szulgiego, 
Ibi-Suena (2029-2005 przed Chr.). Spowodowały to najazdy wrogich ple-
mion Hurytów i Amorytów, a wreszcie kres istnieniu państwa sumeryjsko-
-akadyjskiego położyła inwazja Elamitów, którzy w roku 2005 przed Chr. 
zajęli stolicę i uprowadzili z Ur króla Ibi-Suena. 

Miejski charakter cywilizacji Sumerów

Miasta Sumerów otoczone były murami obronnymi i ozdobione liczny-
mi świątyniami i budowlami publicznym. Dzielnice mieszkalne o chaotycz-
nej zabudowie składały się z domów gęsto stłoczonych wokół niewielkich 
dziedzińców wewnętrznych, gdzie koncentrowało się życie mieszkańców. 
W zabudowie miejskiej odrębne miejsca zajmowały zespoły świątynne 
otoczone murami, kompleksy pałacowe należące do władcy miasta oraz 
położony nad Eufratem lub połączony z nim kanałem teren portowy, który 
przylegał do dzielnicy handlowej.

organizacja życia politycznego i społecznego

Sumeryjskie miasta-państwa były raczej organizacjami gospodarczymi 
i administracyjnymi niż państwowymi. Według wyobrażeń mieszkańców 
bóg-opiekun danego miasta miał działać przez swojego zastępcę-władcę 
i jego urzędników. Był to w istocie system teokratyczny, w którym po-
szczególne miasta-państwa zachowywały pełną autonomię polityczną 
i gospodarczą. Na czele organizacji miejskiej stał pochodzący z wyboru 
lub z boskiego namaszczenia król (lugal) jako zastępca boga-opiekuna 
miasta, zarządzał zaś faktycznie miastem urzędnik zwany ensi . 

gospodarka sumeryjska

Podstawą gospodarki sumeryjskiej było rolnictwo, duże znaczenie mia-
ła również hodowla zwierząt oraz uprawa drzew i winorośli. Część zie-
mi uprawnej, która była własnością miasta-państwa, należała – zgodnie 
z regulacją prawną – do zarządu świątyni i do władcy, pozostałą część 
użytkowali rolnicy, rzemieślnicy i inni wolni obywatele. Ośrodkami  
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życia gospodarczego w miastach-państwach Sumeru, podobnie jak w in-
nych rejonach Mezopotamii, były świątynie. Obok drobnych prywatnych 
właścicieli powstała klasa wielkich posiadaczy ziemskich, którzy jako siłą 
roboczą posługiwali się niewolnikami.

religia i bogowie

Pierwszym głównym bóstwem sumeryjskim był przypuszczalnie An – 
bóg stworzyciel oraz towarzysząca mu bogini ziemi Ki. An miał być kró-
lem panteonu sumeryjskiego, ale znacznie ważniejsza rolę pełnił Enlil jako 
bóg świątyni w Nippur, czczony również jako bóg-stwórca. Trzecim wiel-
kim bogiem Sumeru był Enki, bóg-stwórca instytucji ludzkich, który swoje 
miejsce kultu miał w mieście Eridu, na południu kraju Sumerów. Poza trój-
cą najwyższych, kosmicznych bogów-stwórców religia sumeryjska znała 
wiele innych bóstw, których kult miał jednak ograniczony, lokalny zasięg. 
Na ofiarę w świątyniach składano bogom jagnięta, barany, owce, do libacji 
używano wina, piwa i oleju. Nie tylko wielka trójca bogów otrzymywała 
ofiary, ale również pomniejsze bóstwa. Kilka razy w ciągu roku obchodzo-
no święta religijne połączone ze składaniem ofiar.

pismo sumeryjskie

Wspomniane wyżej pismo klinowe, przekształcone z pisma piktogra-
ficznego ok. roku 3100 przed Chr., w formie znacznie uproszczonej zło-
żone z około 600 znaków, początkowo miało wyłącznie funkcję użytkową 
i było stosowane do zapisów handlowych. Znaki odciskano w wilgotnej 
glinie trzcinową łodygą przyciętą w kształcie litery V – stąd nazwa „pi-
smo klinowe”. Później zaś, około roku 2500 przed Chr. zaczęto zapisy-
wać pismem klinowym w języku sumeryjskim utwory literackie, hymny 
i opowieści. Przejęte od Sumerów przez inne narody pismo klinowe było 
używane jeszcze w I wieku po Chr.

Literatura sumeryjska

Z okresu wczesnodynastycznego (2990-2370 przed Chr.) zachowały 
się liczne inskrypcje głównie typu wotywnego, na przedmiotach, budow-
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lach, stelach pamiątkowych. Niektóre z tych inskrypcji mają charakter 
dokumentów historycznych i dotyczą wydarzeń czy spraw politycznych 
i społecznych. W okresie tzw. renesansu sumeryjskiego (2250-2005 przed 
Chr.), czyli monarchii nowosumeryjskiej, powstawały liczne opracowania 
starych legend i mitów, które pojawiały się jeszcze w okresie wczesno-
dynastycznym. Około połowy rządów III dynastii z Ur powstała sume-
ryjska Lista królów, w której zebrano i uporządkowano listy dynastyczne 
wielkich miast Mezopotamii, w tym także najstarsze listy z Kisz, Uruk, 
Ur, Akszaku, Akadu. Przykładem może być długi epos pt. Enmerkar i król 
Aratty. Enmerkar, król miasta Uruk, jest również bohaterem całego cyklu 
pieśni epickich opiewających jego walki i zwycięstwa. 

epos o gilgameszu

Za panowania III dynastii z Ur (ok. 2110-2000 przed Chr.) powstała 
ostateczna sumeryjska wersja poematu o Gilgameszu, piątym z kolei kró-
lu Uruk. Później, w wieku XIII przed Chr. została opracowana redakcja 
w języku babilońskim, a wreszcie w wieku VII przed Chr. – w języku asy-
ryjskim. Cykl eposów o Gilgameszu opowiada o jego bohaterskich i szla-
chetnych czynach, m.in. o obronie Uruk przed najazdem Agi z Kisz.

Inne cykle sumeryjskich eposów mitologicznych opisywały stworzenie 
i porządek świata, potop, świat podziemny, pochodzenie bogów. Rozwinę-
ła się również literatura filozoficzna i moralizatorsko-dydaktyczna, hymny 
na cześć bogów, władców, świątyń, modlitwy, utwory o charakterze litur-
gicznym, wreszcie bajka jako gatunek literacki. 

Sztuka i architektura sumeryjska

Już w okresie wczesnodynastycznym rozwijała się w miastach sume-
ryjskich sztuka gliptyki o dekoracji linearnej oraz sztuka ceramiki malo-
wanej z bogatymi przedstawieniami figuralnymi. Sumeryjska rzeźba z tego 
okresu charakteryzowała się jednorodnością stylistyczną, zachowywaniem 
schematów geometrycznych i daleko posuniętych uproszczeń oraz ekspre-
sją niektórych elementów. W końcowej części tego okresu zaznaczyło się 
dążenie do malowniczego ukazywania postaci ludzkich. Na tablicach wo-
tywnych znajdują się fragmenty reliefów przedstawiające uczty, procesje 
i inne uroczystości religijne. Typowe dla sztuki sumeryjskiej było łączenie 
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tematów świeckich i religijnych. Rozwinęła się również w tej epoce sztuka 
inkrustacyjna, której przykładami są kamienne wazy dekorowane płasko-
rzeźbami ze steatytu. Na naczyniach z drugiej części tego okresu znajdują 
się sceny z walczącymi zwierzętami. 

Znacznie słabiej znamy architekturę sumeryjską, najwięcej jej fragmen-
tów zachowało się z okresu wczesnodynastycznego w nekropolach z Ur, 
a także z mniejszych miast, jak Mari, Eszunna czy Aszur. W drugiej części 
tego okresu powstała tzw. Świątynia Owalna w Chafadżi, która jest przy-
kładem ówczesnego budownictwa świątynnego. Ówczesne budownictwo 
pałacowe, jak dowodzi przykład pałacu Ur-Nammu i Szulgiego w Ur, wy-
kazywało wpływy akadyjskie.



akadowie. Monarchia babilońska 

a: akadowie

imperium akadyjskie

Według sumeryjskiej Listy królów Akad, którego położenie nie jest do 
dzisiaj znane, jakkolwiek samo miasto lokalizuje się między Bagdadem 
a Babilonem, został założony przez jego pierwszego króla, Sargona I (ok. 
2340-2284 przed Chr.). Jako władca miasta Kisz Sargon podbił Uruk, po-
konał federację miast mezopotamskich pod wodzą Lugalzagesiego, przejął 
kontrolę nad całą południową Mezopotamią, rozszerzył swoje królestwo 
na tereny wzdłuż środkowego biegu Eufratu, poddał pod swoje panowa-
nie państwa leżące na wschód od Tygrysu z Elamem na czele, a wreszcie 
opanował Anatolię. Następca Sargona, jego syn Naramsin, podbił więk-
szą część północnej Syrii z bogatym królestwem Ebli, podjął także wy-
prawę przeciwko górskiemu ludowi Lulubejów. Spadkobierca Naramsina, 
jego syn Szarkaliszarri, prowadził walki ze zbuntowanym ludami Elamu 
i Amorytami, walczył także przeciwko Gutejom innym plemionom z Za-
grosu, zagrażającym już pod koniec rządów jego ojca terytorium królestwa 
Akadu, które wreszcie około roku 2210 przed Chr. ostatecznie upadło. 

Akadowie etnicznie należeli do grupy ludów semickich zamieszkują-
cych południową Mezopotamię. W oficjalnych dokumentach z tych cza-
sów obok języka sumeryjskiego pojawia się język akadyjski, szczególnie 
w północnej części Południowej Mezopotamii. 

religia akadu

Cechą charakterystyczną religii akadyjskiej był rozwinięty w znacznie 
większym stopniu kult bóstw niebiańskich niż podziemnych. I tak, patron-
ką miasta Akad była bogini Isztar Anunit, opiekunem Sippar w północnej 
Mezopotamii był bóg Szamasz. Szerzył się w epoce akadyjskiej kult bo-
gów semickich, np. boga Dagana czy Amurru. W religii akadyjskiej duże 
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znaczenie miały bóstwa solarne, szczególnie w miastach Larsa i Sippar. 
W ścisłym związku z religią akadyjską powstała mitologia o bogatej tema-
tyce narracyjnej. 

państwo, administracja i gospodarka akadyjska

Zarówno Sargon I, jak i jego następcy odbierali część boską i oficjalnie 
występowali jako „bogowie Akadu”. Podstawą władzy królewskiej w im-
perium akadyjskim była armia, dobrze wyszkolona i wyposażona w no-
woczesne uzbrojenie. Pozwalało to królom akadyjskim na sprawowanie 
pełnej kontroli nad obszarem całego państwa przy pomocy rozmieszczo-
nych na jego terytorium garnizonów wojskowych, utrzymywanie spokoju 
wzdłuż szlaków handlowych, zapobieganie wojnom między poszczegól-
nymi miastami-państwami i tłumienie siłą niepokojów i prób przewrotów 
w różnych częściach wielkiego imperium. Handel i gospodarka pozosta-
wały pod nadzorem króla, który czerpał z nich znaczne zyski, częściowo 
przeznaczone zresztą na cele państwowe. 

Literatura

Zachowana literatura z okresu akadyjskiego to głównie oficjalne in-
skrypcje dedykacyjne i wotywne, kilka tekstów religijnych, pisma admi-
nistracyjne i ćwiczenia szkolne. Pewne znaczenie historyczne i literackie 
mają późniejsze kopie inskrypcji umieszczonych na pomnikach akadyj-
skich głównie z południowej Mezopotamii, z takich miast, jak Nippur, La-
gasz, Ur. W późniejszej tradycji literackiej Mezopotamii zachowały się 
legendy o czynach królów Sargona i Naramsina, które dały początek kilku 
utworom epickim, jak np. Król wojny – o wyprawie Sargona przeciwko 
miastu Puruszhanda oraz Legenda króla Kuty – o bitwie stoczonej przez 
Naramsina z królem Lulubejów. W jednym z tekstów nowobabilońskich 
odkryto tzw. Kronikę Sargona, opisującą bunty przeciwko królowi. 

Sztuka i architektura

Sztuka akadyjska, kontynuując tradycje północnej Mezopotamii charak-
teryzowała się wysokim poziomem artystycznym i wytworną jednorodno-
ścią stylu. Jest to szczególnie widoczne w rzeźbie i w gliptyce. Ośrodkiem 
zainteresowania artystów epoki akadyjskiej był człowiek, przedstawiany 
w sposób autonomiczny. Znakomicie rozwinęła się w tym okresie sztuka 
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płaskorzeźby, szczególnie widoczna w stelach upamiętniających zwycię-
stwa królów akadyjskich, Sargona czy też Naramsina, świadczących o doj-
rzałości sztuki akadyjskiej. Głównym motywem tych płaskorzeźb są sceny 
wojenne przedstawiające zwycięstwa władców nad wrogami. W gliptyce, 
podobnie jak w ówczesnej sztuce pieczęci, dominuje tematyka religijna 
i mitologiczna.

Architektura sakralna okresu akadyjskiego nie wykazuje poważniej-
szych zmian stylistycznych czy funkcjonalnych w stosunku do poprzed-
niej epoki. Zmiany o charakterze innowacyjnym są natomiast widoczne 
w budownictwie, które stworzyło nową, przystosowaną do odmiennych 
warunków politycznych koncepcję architektoniczną pałacu władcy. 

B. Monarchia babilońska 

Zarys dziejów

Starożytna Babilonia leżała na nizinie przeciętej przez dwie wielkie 
rzeki – Tygrys i Eufrat, ograniczonej od północy i wschodu łańcuchami 
gór Zagros i Kurdystanu, na południu i zachodzie graniczyła z pustyniami 
Arabską i Syryjską. Dzieje Babilonii, miasta-państwa znacznie młodszego 
w porównaniu z Sumerem czy Akadem, rozpoczyna w zasadzie upadek 
III dynastii z Ur około roku 2000 przed Chr., kiedy semickie plemiona 
Amorytów z pustynnych obszarów Mezopotamii zajęły większość teryto-
rium Sumeru. Założycielem I dynastii babilońskiej był przywódca jednego 
z plemion amoryckich, Sumuabum, który za czasów Sumuela z Larsy, w ro-
ku 1894 przed Chr., objął kontrolę na Babilonem. Następca Sumuabuma, 
Sumulael, objął władzę w Babilonie około roku 1880. Szósty z kolei wład-
ca Babilonu z dynastii amoryckiej, Hammurabi (1792-1750 przed Chr.), 
stworzył pierwsze imperium babilońskie, które stało się pod jego rządami 
największą potęgą w Mezopotamii i rozciągnęło swoją władzę na cały Su-
mer i znaczną część Asyrii. Następcy Hammurabiego nie zdołali jednak 
utrzymać stworzonego przez niego imperium i już w roku 1595 przed Chr. 
plemiona Hetytów i Kasytów z gór Zagros złupiły Babilonię, kładąc kres 
rządom pierwszej dynastii jej władców i zamykając okres starobabiloński. 
Wkrótce Kasyci zostali nowym władcami Babilonii, rozpoczynając epokę 
zwaną okresem średniobabilońskim (1594-1157) wypełnioną rywalizacją 
między Babilonią a rosnącą w siłę Asyrią, której królowie narzucili swoją 
władzę państwu babilońskiemu około roku 900 przed Chr. W roku 612 
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przed Chr. chaldejski władca Kraju Nadmorskiego Nabopolassar w soju-
szu z Medami ze wschodniej części gór Zagros zdobył stolicę Asyrii Nini-
wę, a jego syn, Nabuchodonozor II, ustanowił imperium nowobabilońskie 
ze stolicą w Babilonie, który został wspaniale odbudowany przez nowego 
władcę. Kilkadziesiąt lat później, w roku 539 przed Chr. Babilonia zosta-
ła podbita przez króla perskiego Cyrusa Wielkiego. Dwa wieki później, 
w roku 330 przed Chr. Babilon zdobył Aleksander Wielki, który zamie-
rzał go uczynić stolicą swego ogromnego imperium. Babilon odtąd aż do 
roku 141 przed Chr. znajdował się pod panowaniem dynastii syryjskich 
Seleucydów. Około roku 226 po Chr. Babilonia została podbita przez króla 
perskiego Ardaszira, złożyciela dynastii Sassanidów. Wreszcie w roku 637 
po Chr. Babilon został zdobyty przez Arabów.

Ustrój polityczny

W Babilonii, podobnie jak w innych miastach-państwach Mezopota-
mii, panującym ustrojem była monarchia. Król sprawował władzę z po-
mocą dużej liczby urzędników bezpośrednio od niego zależnych. Monar-
chia babilońska była dziedziczna, następcą tronu z reguły zostawał pier-
worodny syn królewski. Królowie babilońscy byli władcami absolutnymi 
i z wyjątkiem spraw religijnych, w których głównego boga reprezentował 
arcykapłan, o wszystkim mogli rozstrzygać w sposób autorytarny. Rezy-
dencją królewską był pałac, w którym mieszkali również dworzanie peł-
niący najwyższe w państwie funkcje urzędnicze. Zarządcy prowincji mieli 
rezydencje w swoich stolicach.

Stosunki gospodarczo-społeczne

Podstawami gospodarki babilońskiej były: rolnictwo, hodowla zwie-
rząt i rzemiosło. Duże znaczenie miał także handel, a szczególnie handel 
zagraniczny oparty na wymianie towarów. Podobnie jak w innych pań-
stwach Mezopotamii, struktura społeczeństwa babilońskiego miała cha-
rakter hierarchiczny: na pierwszym miejscu znajdował się król, poniżej 
arystokracja, wolni obywatele, urzędnicy, żołnierze, a wreszcie niewolni-
cy pozbawieni jakichkolwiek praw. Obywatele poszczególnych wspólnot 
miejskich mieli specjalne prawa i przywileje, które starali się za wszelką 
cenę utrzymać. 
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religia i bogowie

Pierwotnie bogami w religii babilońskiej były siły przyrody, takie jak 
słońce, księżyc, burza. Z czasem nastąpiła animizacja owych bóstw, które 
stały się opiekunami poszczególnych miast. Najwyższym bóstwem babi-
lońskim, opiekunem miasta Babilon i całego państwa był Marduk, uwa-
żany za syna wielkiego sumeryjskiego boga Enlila, utożsamianego często 
z Anem, bóstwem, któremu przypisywano przyczynę wszelkiego istnienia. 
Król miał być synem tego boga. Dobrotliwy Ea, opiekun i przyjaciel lu-
dzi, miał być bogiem morza. Identyfikowany z księżycem bóg Sin, był oj-
cem Szamasza, boga słońca i sprawiedliwości oraz bogini wojny, radości, 
płodności i miłości Isztar. W zhierarchizowanym panteonie babilońskim 
można wyróżnić pewne triady wielkich bogów: w skład pierwszej wcho-
dzili bogowie An, Enlil i Enki, do drugiej zaliczano bogów Isztar, Sina 
i Szamasza.

Charakterystyczną cechą kultury babilońskiej było rozpowszechnie-
nie się wróżbiarstwa, którego podstawą była wiara, że bogowie objawiają 
swoją wolę przez różnego rodzaju znaki, nawiązując z ludźmi kontakty za 
pomocą zjawisk ziemskich i niebiańskich. Sztuka wróżbiarska, niezwykle 
popularna w Babilonii, polegała w istocie na interpretacji i stawianiu pro-
gnoz w indywidualnych przypadkach. 

prawo babilońskie

Ważną dziedziną życia i kultury społecznej w Babilonii było prawo, 
którego liczne zapisy, zwane kodeksami prawnymi, zostały odnalezione 
i odczytane, jak Prawa z Esznuny (ok. 1900 przed Chr.) oraz sławny Ko-
deks Hammurabiego (ok. 1792-1750 przed Chr.). Były to zbiory przepisów 
prawnych wydawanych przez królów w związku z rozstrzyganiem przez 
nich konkretnych spraw sądowych. Nie są to więc kompletne czy pełne 
kodeksy prawne w naszym rozumieniu, zawierające zbiór przepisów, na 
które należało się powoływać w czasie rozpraw sądowych. Słynny Ko-
deks Hammurabiego wyryty na steli w świątyni boga Szamasza w Sippar 
opiera się na wcześniejszych opracowaniach i powstał pod koniec pano-
wania tego króla z dynastii amoryckiej. Uderzającą jego cechą jest mocno 
akcentowane prawo odwetu (ius talionis), które zresztą obowiązywało we 
wszystkich społeczeństwach starożytnych. 
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Literatura

Tradycja literatury babilońskiej sięga piśmiennictwa sumeryjskiego 
z III tysiąclecia przed Chr., gdyż znaczną część tekstów stanowią akadyj-
skie tłumaczenia dzieł sumeryjskich na język semicki lub też ich parafra-
zy czy też nowe wersje. Niewielka liczba oryginalnych utworów z epoki  
starobabilońskiej pojawiła się w następnych okresach, zwłaszcza pod ko-
niec II tysiąclecia przed Chr. w związku z rozprzestrzenianiem się w Ba-
bilonii języka semickiego zwanego na ternie Mezopotamii akadyjskim. 
W tym języku rozwijają się studia filozoficzne, powstają podręczniki ję-
zyka i gramatyki, a także teksty wróżbiarskie i matematyczne. Utwory 
literatury babilońskiej odznaczają się bogactwem tematycznym, brakiem 
dramatyzmu, subtelnością wątków fabularnych. Rozwijała się zarówno 
poezja, jak i proza babilońska. Najpopularniejsze gatunki literackie to 
eposy, opowieści mitologiczne, modlitwy, hymny, literatura mądrościowa, 
historiografia. 

Najważniejszym dziełem poetyckim z okresu starobabilońskiego jest 
poemat o Gilgameszu, zachowany tylko częściowo – w pełnej formie 
pojawi się dopiero w epoce nowoasyryjskiej. Znamy wiele innych utwo-
rów mitologicznych z okresu babilońskiego, jak np. poemat o stworzeniu 
świata pt. Enuma elisz, poemat pt . Zejście Isztar do podziemi, historyczny 
epos Tukultininurta I czy Król w bitwie. Modlitwy i hymny funkcjonowały 
często jako teksty liturgiczne w obrzędach kultowych, jak np. Hymn do 
Szamasza, boga słońca. Wśród utworów należących do tzw. literatury mą-
drościowej, stanowiącej również jeden z biblijnych gatunków literackich, 
wymienia się np. Dialog o pesymizmie, Będę chwalił Pana mądrości itd . 

architektura i sztuka

Z okresu starobabilońskiego znamy dwie szczególnie charakterystycz-
ne pod względem architektonicznym świątynie: w Iszczali oraz w Tell 
Harmal z typowym dziedzińcem na planie czworoboku wychodzącym do 
pomieszczenia, w którym znajdowała się nisza przeznaczona na posąg bó-
stwa. Jako przykład ówczesnego budownictwa pałacowego podaje się czę-
sto pałac królewski w Mari gdzie znajdowały się apartamenty królewskie, 
pomieszczenia administracyjne, magazyny itp. Innym przykładem budow-
nictwa może być pochodzący z czasów Hammurabiego pałac w Alalach 
na zachód od Aleppo. W rzeźbie tych czasów zaznacza się z jednej strony 
tradycja babilońska z jej linearnością i elegancją, z drugiej strony pojawia-
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ją się nawiązania do prowincjonalnej rzeźby syryjskiej. W rzeźbie babiloń-
skiej widoczne są także wyraźnie nowatorskie tendencje. Rozwija się rów-
nież płaskorzeźba kultowa i świecka na małych terakotowych tabliczkach 
odnalezionych w różnych częściach Mezopotamii, a także płaskorzeźba na 
wielkich tablicach przedstawiających postaci bogów. Kontynuowana jest 
także tradycja sztuki brązowniczej i gliptyki. 

Kultura monarchii nowobabilońskiej

Krótki, obejmujący niewiele ponad sto lat okres państwa nowobabiloń-
skiego (626-539 przed Chr.) utworzonego przez Nabopolassara (625-605 
przed Chr.) i doprowadzonego do szczytu potęgi przez jego syna, Nabu-
chodonozora II, zaznaczył się poważnymi zmianami w sztukach plastycz-
nych i architekturze babilońskiej. Obydwaj władcy dążyli do zapewnienia 
Babilonowi bezpieczeństwa przez wybudowanie potężnych fortyfikacji, 
złożonych z podwójnego ciągu murów i wałów obronnych. Nabuchodo-
nozor II odrestaurował świątynię Marduka i wzniósł wiele nowych, wspa-
niałych świątyń, w północnej części miasta zbudował dla siebie ogromny 
pałac, którego pełne przepychu wnętrza były ozdobione wielobarwną cera-
miką z motywami roślinnymi i zwierzęcymi. W północnej części Babilonu 
zostały urządzone sławne Wiszące Ogrody, uważane za jeden z siedmiu 
cudów świata. Do najbardziej znanych budowli z czasów tego władcy za-
licza się także wysoką na ok. 15 m Bramę Isztar, świątynię Nowego Roku 
oraz letni pałac Nabuchodonozora poza murami miasta nad brzegiem Eu-
fratu. Władcy nowobabilońscy troszczyli się nie tylko o bezpieczeństwo, 
splendor i wspaniałość swojej stolicy, ale również dokładali starań, aby 
ufortyfikować i ozdobić inne miasta Babilonii, np. Ur. Ogólnie rzecz bio-
rąc, wiek VII i pierwsze dziesięciolecia wieku VI przed Chr. charaktery-
zują się rozkwitem kultury babilońskiej. Rozwijała się nauka, literatura, 
sztuka rzeźbiarska i architektura. 



asyria 

imperium asyryjskie

Asyria leżąca nad Tygrysem i jego głównym dopływem, Wielkim Za-
bem, granicząca na południu z Babilonią znalazła się w latach 1594-1157 
przed Chr., podobnie jak cała południowa Mezopotamia, pod panowaniem 
dynastii kasyckiej. Kasyci, górski lud, który wtargnął do Mezopotamii 
i założył swoją dynastię w Babilonie, ugruntowali swe panowanie nie 
tylko w południowej Mezopotamii, ale rozszerzyli je również na półno-
cy. W najwcześniejszym okresie największe znaczenie miały trzy miasta 
asyryjskie: Aszur, Niniwa i Arbela. Król miasta-państwa Aszur, Szamszia- 
dad I (1813-1781), podjął próbę stworzenia pod swoją władzą jednego 
wielkiego państwa obejmującego tereny całej Asyrii. Później, po śmierci 
Szamsziadada I Aszur zostało zdobyte przez Hammurabiego, a wreszcie 
dostało się pod panowanie królestwa Mitanni. 

Wzrost znaczenia Asyrii nastąpił w tzw. okresie średnioasyryjskim 
(ok. 1363-1000 przed Chr.), za rządów Aszuruballita I (1363-1328 przed 
Chr.), który zdołał objąć kontrolę nad królestwem Babilonii. Dopiero jed-
nak w następnym stuleciu dwóch królów: Salmanasar I (1274-1245 przed 
Chr.) i Tikultininurta I (1244-1208 przed Chr.) uczyniło z Asyrii potęgę, 
której podstawy stworzył już wcześniej Aszuruballit I. Wielkość terytorial-
na i siła militarna Asyrii pod rządami tych dwóch władców zapewniły jej 
absolutną supremację w całej Mezopotamii.

Po stosunkowo krótkim okresie osłabienia Asyrii wskutek inwazji róż-
nych ludów w drugiej części okresu średnioasyryjskiego nastąpiło z kolei 
umocnienie państwa pod rządami Tiglatpilesara I (1114-1076 przed Chr.), 
który zwycięsko odparł napór Frygijczyków, zorganizował przeciwko nim 
wyprawę do wschodniej Anatolii, kilkakrotnie pokonał najeżdżających je-
go kraj Aramejczyków, zdobył i złupił wiele miast babilońskich. 

Tzw. okres nowoasyryjski (ok. 1000-612 przed Chr.) rozpoczął się od 
walk władców asyryjskich przeciwko wciąż napierającym Aramejczykom. 
Na przełomie X i IX wieku przed Chr. nastąpił ponowny wzrost potęgi 



37aSyria

asyryjskiej pod rządami kolejnych władców: Aszurdana II (934-912 przed 
Chr.), Adadnirari II (911-891 przed Chr.) i ich następców. Szczególne suk-
cesy militarne i gospodarcze odnieśli Asyryjczycy za panowania Aszurna-
sirapli II (883-859 przed Chr.) oraz jego syna i następcy, Salmanasara III 
(858-834 przed Chr.). Pod koniec IX wieku i w pierwszych dziesięciole-
ciach VIII wieku przed Chr. znaczny wpływ na życie polityczne i gospo-
darcze Asyrii zdobyli Aramejczycy przesiedleni tu w poprzednich okre-
sach przez zwycięskich królów asyryjskich.

Kolejny przełom w sytuacji Asyrii przyniosło panowanie Tiglatpilesara 
III (744-727 przed Chr.), który uporządkował sprawy wewnątrzpaństwowe, 
znacznie poszerzył posiadłości asyryjskie na północy i na południu, objął 
wreszcie tron w Babilonie, stając się jednocześnie władcą dwóch królestw. 
Sargon II (721-705 przed Chr.), następca Tiglatpilesara III, kontynuując 
jego politykę ekspansji na zachód umocnił panowanie asyryjskie w Syrii 
i Palestynie, wcielił do Asyrii południową część państwa Urartu, podobnie 
jak jego poprzednik koronował się na króla Babilonu. Dalsze umocnie-
nie królestwa asyryjskiego nastąpiło za rządów Sanheryba (704-681 przed 
Chr.), który poza stłumieniem dwóch powstań: Ezechiasza w Judzie i Lule 
w Sydonie oblegał bez powodzenia Jerozolimę i rozpoczął wojnę prze-
ciwko Babilonii, zakończoną zdobyciem przez niego i ograbieniem miasta 
w roku 689 przed Chr.

Syn i następca Sanheryba, Asarhaddon (680-669 przed Chr.), zdobył 
Egipt aż po miasto Memfis i rozpoczął odbudowę zniszczonego przez wła-
snego ojca Babilonu. Jego syn i następca, Aszurbanipal (668-627 przed 
Chr,), starał się bezskutecznie utrzymać panowanie nad Egiptem, zmuszo-
ny był także prowadzić ciężką wojnę z Babilonią (652-648 przed Chr.), 
której królem był jego rodzony brat Szamaszszumukin. Pod koniec VII 
wieku przed Chr. chaldejska dynastia z Babilonu w sojuszu z górskimi lu-
dami zza wschodnich granic Asyrii położyła kres imperium asyryjskiemu, 
zdobywając i niszcząc kolejno najważniejsze miasta: Aszur (614 przed 
Chr.), Niniwę (612), a w końcu Harran, po desperackim oporze ostatniego 
władcy Aszuruballita (611-609 przed Chr.). 

administracja i społeczeństwo w okresie kasyckim 

Szczególne znaczenie w zarządzaniu państwem w tym okresie miał 
aparat biurokratyczny związany z podziałem całego terytorium na okręgi 
czy też dystrykty. Na czele każdego z okręgów stał prefekt mianowany 
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przez króla i odpowiedzialny przed nim. Do jego zadań należało między 
innymi zarządzanie majątkami królewskimi, kontrolowanie stanu kanałów 
i systemu irygacyjnego itp. Równolegle istniała także administracja cen-
tralna zarządzająca systemem pałacowym, świątynnym i magazynowym, 
sądownictwem i aparatem podatkowym. W tym wczesnym okresie dzie-
jów Asyrii nastąpiło umocnienie się pozycji arystokracji typu feudalne-
go uzależnionej od samego króla oraz wzrost znaczenia ekonomicznego 
świątyń. 

Kult bogów i życie religijne w okresie kasyckim

W okresie panowania dynastii kasyckiej nie zachodzą większe zmiany 
w tradycyjnej religii. W dalszym ciągu oddaje się cześć głównym bogom 
mezopotamskim, takim jak Marduk czy Enlil. Pojawiają się także kulty 
pomniejszych bogów lokalnych, którzy byli patronami dynastii kasyckiej. 
Rodzi się nowa koncepcja świata, nad którym rządy sprawują wielcy bo-
gowie, ale działają w nim również wrogie człowiekowi moce zła. Z cza-
sem z panteonu ówczesnego znika kult boga Enlila, a na pierwsze miejsce 
wysuwa się kult Marduka jako pana wszechświata. 

Literatura okresu kasyckiego

Zjawiskiem, które miało pewne znaczenie dla rozwoju literatury w tym 
okresie, była działalność korporacji skrybów funkcjonujących w wielkich 
ośrodkach miejskich, takich jak Uruk czy Babilon. Stopniowo wykształ-
ca się język literacki, różniący się dość znacznie od mówionego języka 
akadyjskiego epoki starobabilońskiej. Powstają zbiory tekstów religijnych 
zawierających hymny i pochwały na cześć bogów, a także modlitwy pry-
watne oraz związane z obrzędami liturgicznymi. Popularne są również 
zbiory formuł i zaklęć stosowanych w egzorcyzmach. Rozwija się również 
literatura naukowa, epika historyczna oraz kroniki historyczne. 

rzemiosło, sztuki plastyczne i architektura

Na dużą skalę prowadzi się prace restauracyjne i budowlane, głównie 
w wielkich sanktuariach na południu Mezopotamii. W budownictwie sto-
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suje się nowy typ sklepień – tzw. sklepienie kolebkowe oraz suszoną ce-
głę, przede wszystkim w elementach dekoracyjnych świątyń. Stosunkowo 
nieznaczny postęp można zauważyć w sztuce gliptyki tego okresu, w prze-
ciwieństwie do rzeźby terakotowej i malarstwa ściennego, które nabiera-
ją dużej wyrazistości. Tzw. styl średnioasyryjski, oryginalny pod wzglę-
dem tematycznym, pojawia się w wieku XIV przed Chr. przede wszyst-
kim w gliptyce i dość znacznie różni się od stylu stosowanego w gliptyce  
kasyckiej.

władza królewska

Podstawą monarchii asyryjskiej było utrwalone przez tradycję przeko-
nanie o boskim pochodzeniu władzy królewskiej. Za najwyższego władcę 
i pana całego państwa uważano boga Aszura, którego ludzkim zastępcą 
był wybrany przez niego król. Obowiązkiem króla było po objęciu wła-
dzy złożenie hołdu najwyższym bogom z Mardukiem na czele. Rytuał ko-
ronacyjny miał wyłącznie religijny charakter. Król asyryjski był władcą  
absolutnym, jego władza obejmowała administrację, armię, stan kapłań-
ski i sądownictwo. Królowi podlegała przede wszystkim hierarchia urzęd-
nicza, zarówno cywilna, jak i wojskowa. W praktyce król musiał prze-
strzegać tradycyjnych zwyczajów, a w swoich decyzjach brać pod uwagę  
precedensy. 

wojsko

Asyria jako państwo militarystyczne od samego zarania swoich dziejów 
aż do VIII wieku przed Chr. nie posiadała stałej armii, ale każdy dorosły 
mężczyzna był zobowiązany zarówno do służby wojskowej, jak i cywil-
nej, przy czym od pierwszej z nich można się było wykupić lub posłać 
w zastępstwie swoich niewolników. Głównodowodzącym armii był sam 
król, który często na czele swojej gwardii przybocznej prowadził wypra-
wy wojenne. W zastępstwie króla niekiedy dowództwo sprawował tzw. 
turtanu. Kampanie wojenne armii asyryjskiej miały w ciągu wielu wieków 
charakter wypraw łupieżczych, ale od IX przed Chr. wieku celem ich nie 
było już tylko prowadzenie działań wojennych, ale ściąganie danin i trybu-
tów nałożonych na ludy wcześniej podbite. Trzonem armii asyryjskiej była 
piechota uformowana w odpowiednie pododdziały. Na czele armii jechały 
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rydwany bojowe, za nimi podążała konnica, dalej piechota, na końcu cią-
gnęły tabory. Żołnierze armii asyryjskiej byli dobrze uzbrojeni – w łuki, 
miecze, proce, włócznie, do obrony mieli tarcze, ubrani byli w odzież skó-
rzaną. Typowym rodzajem bojowego rydwanu asyryjskiego była odkryta 
dwukółka zaprzężona w jednego lub dwa konie. Do działań oblężniczych 
używano różnego rodzaju machin.

Społeczeństwo asyryjskie

Na szczycie drabiny społecznej, jak już powiedzieliśmy, stał król, na 
jej dole niewolnicy. Znaczącą rolę polityczną w scentralizowanym pań-
stwie asyryjskim odgrywała arystokracja ziemska, z której rekrutowali się 
najwyżsi urzędnicy państwowi, zarządcy prowincji i dowódcy wojskowi. 
Większość ludności miejskiej tworzyła klasę średnią, do której zaliczali się 
kupcy i rzemieślnicy. Niższą klasę stanowili drobni właściciele ziemscy, 
najemni pracownicy wielkich latyfundiów, a w końcu pospólstwo wiejskie 
i miejskie . 

Szczególną troską królów asyryjskich była ochrona szlaków handlo-
wych, dzięki którym mogli prowadzić swoją działalność kupcy, docierając 
do najodleglejszych rejonów państwa. Głównym ośrodkiem życia gospo-
darczego był pałac królewski, który znaczną część swoich dochodów czer-
pał z łupów wojennych, którymi dzielił się jedynie z wojskiem. W okresie 
nowoasyryjskim nastąpił wyraźny rozwój wielkich miast, których produk-
cja rzemieślnicza przeznaczona była w dużej części na eksport: przede 
wszystkim wyrobów tekstylnych. Importowano zaś do Asyrii drewno, 
wino, metale i kamienie szlachetne. Z czasem zaczęto także importować 
żywność z prowincji, co powodowało osłabienie rodzimej produkcji rolnej. 

Religia

W religii asyryjskiej zaznaczała się wyraźna różnica między oficjalnym 
kultem państwowym a życiem religijnym i praktykami zwyczajnych lu-
dzi, którzy stanowili jedynie tło uroczystości ku czci wielkich bogów. Naj-
wyższym bóstwem asyryjskim był uważany za króla i ojca bogów Aszur, 
który miał swoją wspaniałą świątynię w stolicy państwa noszącej nazwę 
od jego imienia. Do ważnych bóstw oficjalnej religii asyryjskiej zaliczała 
się bogini miłości i wojny Isztar, a także Ninurta, pierworodny syn Aszura, 
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Szamasz, bóg słońca, Adad, bóg burzy, Sin, bóg księżyca. Znaczny wpływ 
na religię asyryjską wywarły kulty wielkich bogów babilońskich z połu-
dnia Mezopotamii, przede wszystkim Marduka i Nabu. Wielkie świątynie 
w miastach były olbrzymimi kompleksami, z których każdy poświęcono 
innemu bóstwu. Odpowiedzialność za sprawowanie kultu spoczywała na 
arcykapłanie i zespole podlegających mu kapłanów. 

Literatura

Duże znaczenie dla rozwoju kultury i literatury nowoasyryjskiej mia-
ła tzw. biblioteka Aszurbanipala w Niniwie, w której z inicjatywy króla 
zgromadzono i skopiowano olbrzymią ilość różnorodnych tekstów, a któ-
rych większość nie ma charakteru literackiego, ale odnosi się do kultury 
materialnej i życia społecznego. Sam król był zapalonym zbieraczem i ba-
daczem dawnych rękopisów, między innymi o charakterze leksykalnym 
i gramatycznym, które opracowywał i interpretował za pomocą własnej 
metody filologicznej. Z tego obfitego materiału na szczególną uwagę za-
sługują tzw. listy królewskie, które w formie inskrypcji opisywały wybitne 
czyny wojenne władców lub też inne ważne ich dokonania.

Sztuka i architektura

Bezsprzecznie największym osiągnięciem sztuki asyryjskiej są sław-
ne przedstawiające wojnę i polowanie reliefy, którymi były udekorowane 
pałace królewskie wszystkich władców. Jest to sztuka plastyczna na bar-
dzo wysokim poziomie artystycznym, która ponadto stanowi cenne źró-
dło wiedzy o cywilizacji asyryjskiej. Uderzającą cechą tych płaskorzeźb 
asyryjskich jest ich dojrzałość kompozycyjna i przestrzenna wyrażająca 
się w umiejętności tworzenia zamkniętych, pojedynczych części i równo-
cześnie podporządkowywania ich pewnym ciągom scen, niezwykłe bo-
gactwo tematyki wojennej – sceny oblężenia, ataki na miasta, pojedynki 
wojowników na rydwanach, przemarsze wojsk, grabieże po zwycięstwie 
itp. Ważnym motywem reliefów asyryjskich są także sceny myśliwskie, 
np. polowanie na lwy na stepie czy na jelonki w lesie. Znacznie niższy 
poziom artystyczny wykazuje rzeźba pełna, której przykładami może być 
zachowany posąg Aszurnasirapli II czy Salmanasara III, które cechują się 
sztywnym schematem kompozycyjnym. 
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W asyryjskim budownictwie świątynnym pod koniec II tysiąclecia 
pojawiają tradycyjne typy architektury mezopotamskiej, znane z po-
przednich epok. Reprezentują ją świątynie w Nimrud czy w Kalchu, oraz 
świątynie związane z kultem bogini Isztar w północno-wschodniej części 
Asyrii. W pałacach królewskich w Chorsabadzie czy w Nimrud, pomimo 
poważnych uszkodzeń widoczna jest tendencja imperialna przejawiająca 
się w monumentalności rozwiązań architektonicznych, wielkości samych 
założeń i bogactwie dekoracji.



Mitanni. hetyci. Urartu i armenia

a. Mitanni

powstanie królestwa Mitanni 

Dzieje królestwa Mitanni obejmują w istocie trzy stulecia: od XVI do 
XIV wieku przed Chr. Zajmowało obszar całej północnej Mezopotamii, 
także rozległe tereny południowej Anatolii, Syrii i Asyrii, głównymi mia-
stami były Harran i Waszukanni. Ludność królestwa Mitanni stanowili 
w przeważającej większości Huryci, których język, stosunkowo słabo po-
znany z powodu małej liczby zabytków, wykazuje podobieństwo jedynie 
do języka ludności leżącego na północ Urartu. Przyjmuje się obecnie, iż 
Huryci między rokiem 1700 a 1500 przed Chr. wyruszyli z północy, z tere-
nów Armenii i dokonali ekspansji na zachód i południe, zasiedlając wspo-
mniane obszary północnej Mezopotamii. Drugim elementem etnicznym, 
który odegrał znaczną rolę formowaniu państwa i społeczeństwa mitanij-
skiego, byli Indoariowie czy też Indoeuropejczycy, którzy według pewnych 
badaczy byli warstwą panującą, uciskającą ludność hurycką. Na obecność 
czynnika indoaryjskiego wskazuje występowanie w Mitanni imion indo-
aryjskich oraz nazw bóstw, takich jak Indra, Waju, Swar itd. Znane są także 
inne dowody lingwistyczne przemawiające za współistnieniem w obrębie 
państwa Mitanni symbiozy elementu huryckiego i indoaryskiego. 

potęga i upadek państwa Mitanni

Przypuszczalnie około XV wieku przed Chr. królestwo Mitanni stało 
się w północnej części Mezopotamii największą potęgą, rozciągając swoje 
wpływy na zachodzie aż do Morza Śródziemnego, na wschodzie zaś pod-
dając pod swoje panowanie Asyrię. Pierwszym historycznie poświadczo-
nym królem Mitannii był Parattarna (Barattarna) około roku 1500 przed 
Chr., który podporządkował sobie Alalach nad Morzem Śródziemnym. Je-
go następca Szausztatar rozciągnął kontrolę nad dużymi obszarami Asyrii, 
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splądrował między innymi stolicę Aszur. Stosunki królów Mitanni z Egip-
tem faraonów miały początkowo wrogi charakter, później jednak, w dru-
giej połowie XV wieku układały się znacznie lepiej. Za panowania króla 
Tuszratty (ok. 1390-1355 przed Chr.) wskutek inwazji asyryjskiej pod wo-
dzą Aszuruballita I oraz hetyckiego króla Suppiluliumasa nastąpił kryzys 
państwa Mitanni. Król Tuszratta został zamordowany, a chociaż jego syn 
Mittawaza dzięki pomocy Suppiluliumasa odzyskał tron, to jego państwo 
utraciło znaczenie i stało się tworem marionetkowym.

państwo i społeczeństwo

Źródła historyczne, jakie posiadamy, przynoszą bardzo skąpe informa-
cje na temat organizacji państwa i społeczeństwa Mitanni. Królowie przy-
bierali tytuł „Króla Mitanni” lub „Wielkiego Króla”, niekiedy także przy-
domek „Króla Hurytów”. Bez wątpienia wspomniane elementy etniczne – 
hurycki i indoaryjski czy indoeuropejski zostały w społeczeństwie Mitanni 
bardzo mocno zintegrowane, jakkolwiek istnieją podstawy do przypusz-
czenia, że przynajmniej w pierwszym okresie dziejów tego państwa kla-
są rządzącą była arystokracja indoeuropejska dzięki posiadaniu i prawu 
używania wozów bojowych, które wcześniej nie były znane na Bliskim 
Wschodzie. 

Społeczeństwo mitannijskie miało prawdopodobnie charakter feudalny, 
o czym zdaje się świadczyć regulacja prawna dotycząca oddawania ziemi 
państwowej i gospodarstw rolnych lennikom zobowiązanym do płacenia 
podatków jedynie z części przekazanych w użytkowanie terenów. Regula-
cja ta umożliwiała szybkie przechodzenie ziemi królewskiej w prywatne 
ręce. Królowie państewek podbitych przez Mitanni stawali się wasalami 
króla mitannijskiego i byli zobowiązani do spełniania obowiązków len-
niczych. Metody zarządzania państwem i system administracyjny w kró-
lestwie Mitanni były prawdopodobnie zmodyfikowaną kopią tradycyjnej 
organizacji biurokratycznej stosowanej w królestwie starobabilońskim. 

Religia

Religia hurycka wykazywała silny wpływ tradycyjnych wierzeń roz-
powszechnionych w południowej Mezopotamii, jakkolwiek najważniejsze 
bóstwa posiadały rysy wyraźnie huryckie, jak np. boska para – wielki bóg 
burzy Teszub, jego boska małżonka Hebat, niekiedy utożsamiana z bogi-
nią słońca z Arinny, i ich syn Szarruma. Najwyżej stawiany w panteonie 
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huryckim Teszub zestawiany był z egipskim Amonem-Ra, a w północno-
-zachodnich terenach zamieszkałych przez ludność semicką – z Baalem- 
-Hadadem. Niższe miejsca w huryckim panteonie zajmowali tacy bo-
gowie, jak: Szauszka, o cechach podobnych do Isztar, czy lunarny bóg 
Kuszuh. Popularni w Mitanni byli niektórzy bogowie mezopotamscy, jak 
bogini medycyny Iszhara czy też Kumarbi, hurycki Enlil. W indoeuropej-
skich kręgach społeczeństwa Mitanni czczono liczne bóstwa wedyjskie, 
jak Mitra, Waruna czy Indra, ale nie zdobyły one nigdy znaczącej pozycji 
w tamtym panteonie. 

Literatura

Fragmenty literatury huryckiej datowane na ok. 1400 przed Chr. zo-
stały odkryte w trakcie wykopalisk w różnych miejscowościach Bliskiego 
Wschodu. Zachowane teksty w większości są pisane w języku akadyjskim, 
który był powszechnie używany w wielu rejonach Mitanni jako język ko-
respondencji, dokumentów oficjalnych i dzieł literackich. Do tekstów lite-
rackich zalicza się fragment nawiązujący do eposu o Gilgameszu, fragment 
dzieła historyczno-mitologicznego, zbiór krótkich modlitw do różnych 
bóstw oraz dwa wielkie poematy mitologiczne w hetyckiej wersji języko-
wej: Epos o Kumarbim i Pieśń o Ullikummi. Obydwa mity są przypusz-
czalnie pochodzenia huryckiego, jakkolwiek stwierdza się istnienie w nich 
pewnych elementów zbieżnych z tradycją hetycką, grecką i fenicką. Po-
nadto za tekst powstały w kręgu kultury huryckiej uważa się podręcznik 
w języku hetyckim na temat hodowli koni autorstwa Kikkuli z Mitanni, 
przypuszczalnie tłumaczony z języka huryckiego. 

Sztuka

Nasza dotychczasowa wiedza o architekturze i sztuce królestwa Mi-
tanni jest stosunkowo niewielka i pozostaje głównie w kręgu hipotez. Za 
wytwór sztuki mitannijskiej uważa się ceramikę z Nuzi o bardzo oryginal-
nej i precyzyjnej dekoracji wykonanej w białym kolorze na czarnym lub 
czerwonym tle. Wśród uprawianych w Mitanni sztuk plastycznych wy-
mienia się gliptykę, czyli artystyczną obróbkę kamieni półszlachetnych, 
która wyróżnia się szczególnymi cechami technicznymi i stylistyczny-
mi. Przykładami sztuki gliptyki są również pieczęcie, w tym także mi-
tanijskie pieczęcie królewskie, w których pojawiają się symbole i oznaki  
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władzy monarszej. Interesująca jest również dekoracja pałacu w Nuzi, gdzie  
występują w stylu surowym motywy zwierzęce, roślinne i stylizowane  
sylwetki ludzkie. 

B. hetyci

pojawienie się hetytów w anatolii

Jakkolwiek nie jest jasne, skąd Hetyci przywędrowali do Anatolii ani 
jakie było ich pochodzenie, wydaje się pewne, że był to koczowniczy lud 
indoeuropejski, który między rokiem 1800 a 1700 przed Chr. przybył do 
Azji Mniejszej ze wschodu – być może z terenów między Morzem Czar-
nym a Morzem Kaspijskim – i osiedlił się na płaskowyżu anatolijskim. 
W źródłach asyryjskich lud ten nosił nazwę „Hatti”, pokrewną hebrajskie-
mu wyrazowi „Hittim”. Pierwotnie nazwa „Hatti” odnosiła się do miesz-
kańców terytorium wokół miasta Hattusas w północnej Anatolii (ok. 160 
km na wschód od Ankary), później jednak została przejęta przez indoeuro-
pejskich przybyszów.

Według przekazów asyryjskich pierwszymi władcami Hetytów byli 
Pithanas, król i założyciel dynastii z Kussary, i jego syn Anittas, którzy 
rozpoczęli ekspansję hetycką na sąsiednie tereny. Wydaje się, że swoją 
dominację militarną Hetyci zawdzięczali umiejętności obróbki żelaza 
wykorzystywanego do produkcji broni oraz używaniu koni do celów wo-
jennych. Za czasów tych władców dialekt hetycki miał się upowszechnić 
dzięki migracji ludności, a dla zapisywania tekstów tym języku zaadapto-
wano archaiczną wersję babilońską pisma klinowego, znanego miejsco-
wym kupcom asyryjskim. 

Dzieje królestwa hetytów

Prawdziwym założycielem królestwa Hetytów był kilka pokoleń póź-
niej król z dynastii z Kussary imieniem Labarnas, który odbudował miasto 
Hattusas, zniszczone przez Anittasa po przeniesieniu swojej stolicy do Ka-
nesz. Przyjąwszy imię Hattusilis („człowiek z Hattusas”) król zawładnął 
miastami anatolijskimi na południu, jego armia następnie przeszła przez 
góry Taurus i wkroczyła do północnych regionów Syrii. Następca Hat-
tusilisa, Mursilis I, powtórnie zorganizował wyprawę do Syrii i pokonał 
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państwo ze stolicą w Aleppo, a w drodze powrotnej zdobył Babilon, został 
jednak zaatakowany przez wojska Hurytów. Wkrótce po powrocie do Hat-
tusas zamordowano go.

Około roku 1525 przed Chr. niepokoje wewnętrzne stłumił król Telipi-
nus, który również nawiązał pokojowe stosunki z sąsiednimi krajami. Oko-
ło roku 1450 przed Chr. objęła władzę nowa dynastia, której członkowie 
nosili na zmianę imiona Tuthalijas i Arnuwandas. Dopiero po wstąpieniu 
na tron Suppiluliumasa I (ok. 1380 przed Chr.) państwo hetyckie bardzo 
się wzmocniło, stając się jedną z ówczesnych światowych potęg. Suppilu-
liumas odzyskał Syrię, zawładnął także królestwem Hurytów, tworząc po-
tężną konfederację państw, której władcy musieli składać daniny królowi 
Hetytów. Mursilis II, jego syn i następca, podbił na zachodzie królestwo 
Arzawa. Za rządów kolejnego króla, Muwatalisa, doszło do zwycięskiej 
dla Hetytów rozprawy z Egipcjanami pod Kadesz (ok. 1285 przed Chr.), 
gdzie odparto wojska egipskie zamierzające odzyskać utracone posiadłości 
syryjskie. Brat Muwatalisa, Hattusilis III, objąwszy tron drogą zamachu 
stanu, nawiązał przyjazne stosunki z Egiptem i Babilonią. W pierwszych 
dziesięcioleciach XII wieku przed Chr. Ludy Morskie wraz z sojusznikami 
opanowały Syrię i zostały dopiero w roku 1182 przed Chr. zatrzymane 
u granic Egiptu. Kilkadziesiąt lat później upadło osłabione państwo hetyc-
kie, a następnie doszło do jego podziału na kilka małych królestw, które 
stopniowo były włączane do imperium asyryjskiego. 

Ustrój polityczny

Najwyższym władcą, wodzem, sędzią i kapłanem hetyckim był król, 
który członkom swojej rodziny powierzał władzę w miastach i prowin-
cjach. Król nie miał jednak władzy teokratycznej, jak w monarchiach me-
zopotamskich, ale był wodzem zgromadzenia wojowników, tzw. panku, 
które nie uważało się za organ polityczny podporządkowany królowi. Owa 
grupa panku, czyli arystokracja wojskowa, zachowywała swoje przywile-
je polityczne w opozycji do króla i członków rodziny królewskiej, która 
tworzyła grupę ludzi szczególnie uprzywilejowanych. Z czasem król za-
czął przyjmować tytuł „Król Słońce” lub „Wielki Król”. W późniejszym 
okresie monarchii hetyckiej wzmocnił się element teokratyczny władzy 
królewskiej, król zaczął pełnić rolę pośrednika między ludźmi a bogami. 
Przeprowadzona przez Telipinusa reforma zrównała zgromadzenie wojow-
ników z rodziną królewską i dworzanami, trzecią klasę stanowili urzędni-
cy sądowi i wysocy dygnitarze państwowi.
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wojsko

Potęga militarna Hetytów opierała się na wprowadzeniu zaprzężonych 
w konie wozów bojowych, które stanowiły absolutną nowość taktyczną 
w tamtej epoce. Hetyci przypuszczalnie zapoczątkowali hodowlę koni 
w Anatolii i używanie ich do celów wojennych. Wybrani, stosunkowo 
nieliczni wojownicy, którzy walczyli na rydwanach bojowych, tworzyli 
cieszącą się wielkim prestiżem arystokratyczną elitę wojskową i zachowy-
wali decydujący wpływ na kierunek polityki państwa. Bitwy rozgrywane 
były na terenach równinnych, które umożliwiały manewrowanie wozami 
bojowymi. Państwa pokonane w czasie wojny stawały się krajami lenny-
mi, zmuszonymi do poddania się dominacji hetyckiej i prawu senioratu 
w przyjętych formach.

gospodarka

Podstawą gospodarki hetyckiej było rolnictwo i hodowla zwierząt 
we wspólnotach wiejskich, które tworzyły rodzaj przedsiębiorstw. Lu-
dzie uprawiający ziemię musieli płacić daninę w produktach lub w pra-
cy. W miastach wytwórczością zajmowali się rzemieślnicy podzieleni na 
pewne specjalności, jak produkcja materiałów, wyroby z metalu, skóry czy 
gliny, budownictwo itp. W miarę rozwoju państwa hetyckiego wzrasta-
ło zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych rzemieślników, którzy dzię-
ki temu mogli korzystać z przywilejów ekonomicznych. Najniższą klasę 
społeczeństwa hetyckiego tworzyli niewolnicy. Na terenach zajmowanych 
przez Hetytów uprawiano pszenicę i jęczmień, winorośl i oliwki, różnego 
rodzaju owoce i warzywa – w zależności od rodzaju ziemi. W górach, na 
terenie dzisiejszej Kapadocji, wydobywano miedź, srebro i rudy żelaza. 
Stosunkowo słaba była warstwa kupców, gdyż na przeszkodzie w jej roz-
woju stały monopole królewskie na różne artykuły, np. na metale, wełnę, 
drewno itp.

religia hetycka

Zjednoczenie państwa hetyckiego pod władzą królów z Hattusas przy-
czyniło się do scentralizowania religii i nadania jej do pewnego stopnia 
charakteru oficjalnego, gdyż władca miał obowiązek celebrowania świą-
tecznych obrzędów religijnych w różnych częściach kraju. Najstarszymi 
bóstwami ludu Hatti byli: bóg pogody Taru i bogini słońca Estan, a władcą 
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świata podziemnego Lelwani. Indoeuropejscy Hetyci nazywali owego boga 
pogody Tarhuna lub Tahunnas i uznali go przede wszystkim za boga burzy, 
a jego boską małżonkę Wuruszemu nazywano „słoneczną boginią z Arin-
ny”, świętego miasta opodal Hattusas. Najwyższą pozycję w panteonie he-
tyckim zajmowała para bóstw solarnych, która, jak wierzono, zapewniała 
bezpieczeństwo państwu i królowi. Później, od wieku XIII przed Chr. do 
panteonu hetyckiego weszły niektóre bóstwa huryckie, przede wszystkim 
bóg burzy Teszub i jego małżonka Hebat. W religii hetyckiej dość ważną 
rolę odgrywały wróżby, w których miała objawiać się wola bogów. 

Literatura

Ogólnie rzecz biorąc, literatura hetycka pozostawała pod przemożnym 
wpływem literatury mezopotamskiej, którą masowo tłumaczono i przera-
biano na język hetycki. Zachował się między innymi tekst poetycki opi-
sujący oblężenie Urszu, epicki poemat o bogu Kumarbi przejęty z tradycji 
huryckiej. Mitologiczny poemat o Telipinusie wykazuje znaczną oryginal-
ność, nawiązując do motywów ludowych i religijnych. Zachował się także 
fragment utworu o czynach wojennych jednego z władców hetyckich. Po-
zostałe teksty hetyckie to głównie dokumenty oficjalne, modlitwy, prze-
mówienia królów, kroniki królewskie itp.

Sztuka

Istniał ścisły związek sztuki i architektury hetyckiej z religią. Zarówno 
w odkrytych w stolicy hetyckiej Hattusas świątyniach, jak i w rezydencji 
królewskiej wszystkie szczegóły architektoniczne podporządkowane były 
religii i monarchii. Większość pomieszczeń pałacu i świątyń służyła jako 
magazyn na dobra świątynne oraz jako mieszkanie dla urzędników i ka-
płanów. Jedynie część świątyni przeznaczona była na odbywanie obrzę-
dów kultowych. Sztuka hetycka była dla wszystkich mieszkańców w pełni 
zrozumiała, operowała bowiem stałym i dość ograniczonym zestawem te-
matów. Władca był wyobrażany w długiej szacie kapłańskiej i czapce na 
głowie, z berłem w ręce. Bóstwa przedstawiano najczęściej w wysokiej, 
rogatej czapce i rytualnym stroju. 

Najwyższym osiągnięciem w zakresie figuralnych przedstawień bogów 
są rzeźby skalne w Yazilikaya: każde bóstwo wyposażone zostało w odpo-
wiednie symbole i atrybuty pozwalające je natychmiast identyfikować. Na 
ścianach tego sanktuarium pod gołym niebem znalazły się rzeźby całego 
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panteonu hetyckiego. Oprócz rzeźby rozwijała się także gliptyka hetycka, 
której wytworem były pieczęcie stemplowe i cylindryczne z wyobrażenia-
mi często dość skomplikowanych scen.

c. Urartu i armenia

Zarys historii

Starożytne królestwa Urartu i Armenii zajmowały tereny wokół jezio-
ra Wan, dolinę środkowego Araksu i ziemie w górnym biegu rzek Eufrat 
i Tygrys. Jest to w większości płaskowyż i obszary górzyste z potężnym 
masywem góry Ararat. Od połowy wieku XIII przed Chr. zaczęły się ko-
lejne ataki Asyryjczyków na te tereny, pod wodzą Tikultininurty I i Tiglat-
pilesara I. Wobec naporu asyryjskiego doszło do zjednoczenia państewek 
leżących wokół jeziora Wan, władzę w nowopowstałym królestwie Urar-
tu objął Arame (880-844 przed Chr.). Po napadzie króla Asyrii Salmana- 
sara III (858-824 przed Chr.) stolicą państwa została Tuszpa. W VIII wieku 
przed Chr. państwo Urartu stało się największym królestwem w Azji Za-
chodniej, rozciągając się od Gruzji na północy aż do Syrii na zachodzie. 
Pod rządami takich królów, jak: Menua, Argiszti I czy Sarduri II królestwo 
Urartu wzrosło w bogactwo i siłę. Argiszti I (785-760 przed Chr. ) założył 
miasto Erebuni (Erywań) w roku 782 przed Chr. W roku 714 przed Chr. 
Sargon II najechał i spustoszył ziemie Urartu. Samo królestwo ostatecz-
nie upadło około roku 600 przed Chr. wskutek najazdu nadciągających 
z północy plemion Kimmerów i Scytów oraz Medów. W VI wieku na te-
ren dawnego państwa Urartu przywędrowały przez Kaukaz lub Bałkany 
i Anatolię indoeuropejskie plemiona Hajów, które zmieszały się z ludno-
ścią miejscową. Byli to przypuszczalnie przodkowie późniejszych Armeń-
czyków (Ormian), o których pierwsze informacje pochodzą z czasów króla 
perskiego Dariusza I Wielkiego (522-486 przed Chr.). 

Pod rządami perskimi Armenia była jedną z satrapii w wielkim impe-
rium Achemenidów. Po podbiciu Persji przez Aleksandra Wielkiego Ar-
menia od roku 331 przed Chr. stała się niezależnym państwem, w której 
władzę sprawowała armeńska dynastia Orontydów. Za panowania Artak-
sesa I (190-159 przed Chr.), założyciela dynastii Artaksydów i nowej sto-
licy w Artaszata, wzrosło wyraźnie znaczenie polityczne Armenii. Rządy 
Tigranesa II Wielkiego (95-56 przed Chr.) przyniosły Armenii olbrzymie, 
chociaż krótkotrwałe zdobycze terytorialne (część Mezopotamii, Syria, 
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Fenicja) i podniosły ją do rangi światowego imperium. Dziełem Tigrane-
sa była nowa stolica Armenii, Tigranocerta, położona na prawym brzegu 
Tygrysa u podnóża gór Taurus. W latach 69-66 przed Chr. Armenia zo-
stała podbita przez Rzymian, Tigranesowi pozostawiono władzę jedynie 
nad wschodnią częścią państwa. Za rządów cesarza Nerona (54-68 r.), za 
zgodą Rzymian, królem Armenii został partyjski książę Tiridates I, zało-
życiel armeńskiej dynastii Arsacydów. Prawdopodobnie już w roku 301 
Armenia jako religię państwową przyjęła chrześcijaństwo. Spowodowało 
to w następnych dziesięcioleciach ataki perskie dla zmuszenia Ormian do 
ponownego przyjęcia zaratusztranizmu. Ostatecznie Armenia w VII wie-
ku dostała się pod panowanie Arabów, pozostając pod ich władzą aż do  
roku 884. 

Społeczeństwo i gospodarka

Założone w IX wieku przed Chr. królestwo urartyjskie było państwem 
rządzonym w sposób autokratyczny, przy poparciu społeczeństwa zain-
teresowanego zorganizowanym centralnie systemem obrony, robotami 
publicznymi. Podstawą gospodarki Urartu było rolnictwo, uprawa winnej 
latorośli, hodowla bydła, owiec i koni. 

Po upadku królestwa Urartu i osiedleniu się na jego dawnym terytorium 
ludności armeńskiej około roku 600 przed Chr. uformowała się klasa miej-
scowej arystokracji, książąt i magnatów, która stanowiła siłę opozycyjną 
wobec władzy królewskiej. Dużą rolę w gospodarce armeńskiej odgrywał 
handel znajdujący się w rękach bogatych, niezwykle przedsiębiorczych 
i znanych ze sprytu kupców ormiańskich, którzy prowadzili interesy han-
dlowe z nawet bardzo odległymi krajami, korzystając z istniejących szla-
ków komunikacyjnych. 

Religia 

W panteonie mieszkańców Urartu naczelne miejsce zajmował Chaldi 
z małżonką Arubani. Ku czci tej pary bogów wznoszono w miastach wspa-
niałe świątynie, w których składano im ofiary. Otaczano również kultem 
wielu innych, pomniejszych bogów i bogiń z zachowaniem odpowiedniej 
hierarchii. Upadek Urartu spowodował poważne zmiany w religii na tym 
terytorium, na którym osiedlili się przodkowie Armeńczyków. Szczegól-
na rolę odegrał tu wpływ wierzeń irańskich. Głównym bogiem tej nowej 
ludności był Armazd, odpowiednik irańskiego Ahuramazdy. Armeński bóg 
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wojny nazywał się Werethragna, bogini mądrości, patronka Armeńczyków 
nosiła imię Anahita. Pod imieniem Mihr lub Meherr czczono w Armenii 
irańskiego boga Mitrę. Jak wspomnieliśmy, Armenia już w 301 r. przyję-
ła religię chrześcijańską, co uczyniło ją pierwszym chrześcijańskim pań-
stwem na świecie. 

Sztuka i architektura

Już w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed Chr. rzemieślnicy 
z terenów armeńskich mieli wysoką umiejętność kucia metalu, rytownic-
twa, cięcia, szlifowania, polerowania, inkrustowania. Sztuki te rozwijali 
później Urartyjczycy, którzy zasłynęli także jako znakomici złotnicy, brą-
zownicy i rzeźbiarze kości słoniowej. Architekci urartyjscy specjalizowali 
się w budowie fortyfikacji i świątyń z dużych kamiennych bloków bardzo 
dokładnie dopasowywanych. Ważnym osiągnięciem architektów Urartu 
było stosowanie w budownictwie świątynnym pochyłych dachów z trój-
kątnym frontonem i kolumnadą. Architekci armeńscy w epoce chrześci-
jańskiej przejęli i udoskonalili formę klasycznej bazyliki. W armeńskim 
budownictwie świątynnym z czasów chrześcijańskich często spotyka się 
konstrukcje kopułowe.

Z innych dziedzin sztuki warto tu wspomnieć o muzyce armeńskiej, któ-
rej początki sięgały czasów bardzo odległych, sprzed powstania państwa 
Urartu. Mamy na myśli nie tylko muzykę wykonywaną na takich prostych 
instrumentach, jak fujarka czy bęben, ale również na harfie czy trąbie. 

Literatura

Mimo że mieszkańcy Urartu wynaleźli i używali pisma hieroglificzne-
go, to jednak jego zastosowanie ograniczało się do zapisów handlowych 
i administracyjnych. Również wprowadzenie w Urartu pisma klinowego 
wzorowanego na modelu asyryjskim nie przyczyniło się do rozwoju li-
teratury, z wyjątkiem krótkich inskrypcji i formuł religijnych. Literatura 
armeńska w okresie przed przyjęciem chrześcijaństwa pisana była w ję-
zyku greckim i aramejskim. Dopiero w V wieku po Chr. został stworzony 
i wszedł w użycie wzorowany na greckim alfabet armeński, w którym za-
częła powstawać nowa literatura chrześcijańska, przekłady Pisma Świę-
tego, dzieł Ojców Kościoła oraz oryginalne traktaty naukowe z różnych 
dziedzin.



Egipt

egipt – „dar nilu”

Egipt zawdzięczał swoje istnienie i znaczenie w dziejach świata sta-
rożytnego wylewom Nilu, dzięki którym rozległa dolina rzeki była tere-
nem świetnie nadającym się do uprawy dwóch głównych odmian zbóż, 
pszenicy i jęczmienia, a także różnych gatunków warzyw, stanowiących 
bogactwo tego kraju. Regularnie następujące wylewy Nilu, które nawad-
niały pola i osadzały żyzny czarny muł, oraz rozbudowany system iryga-
cyjny zapewniały niezwykle obfite plony, które stały się podstawą potęgi 
gospodarczej, a w konsekwencji także politycznej i militarnej tego kraju. 
Nil w sposób naturalny dzieli Egipt na Egipt Górny – od I katarakty do po-
czątku Delty i Egipt Dolny, który obejmuje całą Deltę Nilu. W Delcie Nilu 
najwcześniej, bo już w VI tysiącleciu pojawiły się prehistoryczne kultury, 
z których z czasem wyłoniły się dwa rywalizujące z sobą królestwa: na 
północy Egipt Dolny, na południu Egipt Górny. 

periodyzacja dziejów egiptu

Pod koniec IV tysiąclecia, ok. roku 3100 przed Chr. doszło do zjedno-
czenia Górnego i Dolnego Egiptu pod wodzą króla Narmera czy też Me-
nesa, założyciela I dynastii królewskiej, drogą podboju Delty przez Górny 
Egipt . 

okres wczesnodynastyczny

Następne 500 lat określa się jako okres wczesnodynastyczny i datuje 
się na lata ok. 3100-2675 przed Chr. (rządy dynastii I-II). Ośrodkiem wła-
dzy było wówczas miasto Memfis w Dolnym Egipcie, gdzie znajdował się 
pałac królewski. 
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Kolejny okres, tzw. Starego Państwa (dynastie III-VI), obejmuje lata 
ok. 2675-2170 przed Chr., po których nastąpił tzw. Pierwszy Okres Przej-
ściowy (rządy dynastii od VII do połowy XI, lata ok. 2170-2000 przed 
Chr.), a następnie okres Średniego Państwa (rządy drugiej połowy dynastii 
XI do końca dynastii XII, lata ok. 2000-1760 przed Chr.). Drugi Okres 
Przejściowy przypada na panowanie dynastii XIII-XVII w latach ok. 1760- 
-1565 przed Chr. 

nowe państwo

Kolejne dynastie XVIII-XX panują już w okresie tzw. Nowego Pań-
stwa – w latach ok. 1565-1085 przed Chr. Tzw. Epoka późna obejmuje 
rządy dynastii XXI-XXXI w latach ok. 1085-332 przed Chr., a jej końcowa 
część, władza dynastii XXVII-XXXI, przypada na okres panowania per-
skiego w Egipcie (525-332 przed Chr.). 

okres ptolemejski

Po pokonaniu Persów przez Aleksandra Wielkiego rozpoczyna się 
w Egipcie tzw. okres ptolemejski, panowanie dynastii Ptolemeuszów 
zapoczątkowanej przez Ptolemeusza I Sotera, jednego z wodzów Alek-
sandra, po jego śmierci satrapy, następnie króla Egiptu w latach 305-283 
przed Chr. Okres ptolemejski dziejów Egiptu kończy się w roku 30 przed 
Chr. zdobyciem tego kraju przez wodza rzymskiego Oktawiana i samobój-
stwem ostatniej królowej z dynastii ptolemejskiej, Kleopatry Wielkiej. 

okres rzymski i bizantyński

Ostatni okres historii Egiptu, zwany rzymskim i bizantyńskim obejmu-
je lata od 30 przed Chr. do początku inwazji Arabów w roku 641 po Chr., 
którzy przekształcają Egipt w państwo muzułmańskie. 

państwo i społeczeństwo

Schematyczny przegląd chronologii dziejów Egiptu pozwala uświado-
mić sobie, że kultura egipska, która rozwijała się w ciągu blisko czterech 
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tysiącleci, była zjawiskiem bardzo złożonym i podlegającym poważnym 
zmianom wraz z upływem czasu. Poniższa charakterystyka tej kultury bę-
dzie jedynie próbą ukazania jej głównych rysów bez uwzględnienia prze-
obrażeń, jakim ulegała na przestrzeni tysiącleci.

Już w okresie wczesnodynastycznym król, nazywany z języka greckie-
go faraonem, był władcą absolutnym – jednocześnie naczelnym wodzem 
i najwyższym kapłanem, pośredniczył między ludem a bogami, po śmierci 
sam stawał się bogiem. Urzędnikiem, który bezpośrednio zarządzał krajem 
i nadzorował podległą mu administrację, był wezyr, w późniejszym okre-
sie dwóch wezyrów – Wezyr Północy (Egipt Dolny i Środkowy) i Wezyr 
Południa (Egipt Górny). Administracyjnie Egipt dzielił się na nomy – okrę-
gi, na czele których stali nomarchowie. Bardzo silną pozycję posiadała 
w Egipcie warstwa kapłanów zarówno dzięki wpływowi religii na życie 
polityczne i na samych faraonów, jak i wielkim majątkom świątynnym. 
Do warstwy rządzącej należała również arystokracja rodowa, członkowie 
rodów książęcych i rodziny królewskiej. Wolna ludność egipska to przede 
wszystkim rolnicy, a także rzemieślnicy, drobni handlarze, niżsi urzędnicy 
i żołnierze. Po utworzeniu w Egipcie armii zawodowej w II tysiącleciu 
służba wojskowa była zajęciem lukratywnym pod względem materialnym 
i społecznym. 

gospodarka

Podstawą gospodarki egipskiej była, jak zauważyliśmy, uprawa zbóż, 
a także różnych warzyw i owoców – oliwek, daktyli i fig. Rozwinęły się 
w Egipcie liczne rodzaje rzemiosła, takie jak: kamieniarstwo, garncarstwo, 
metalurgia, tkactwo itp. Duże znaczenie dla gospodarki Egiptu miał han-
del z wieloma krajami, między innymi z Afryką, z Cyprem, Kretą, Syrią, 
Palestyną, Mezopotamią, eksploatacja kamieniołomów, kopalń rud metali, 
złota, cyny, ołowiu, żelaza oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych. 
Znaczną rolę w różnych gałęziach produkcji, a także w rolnictwie, w ka-
mieniołomach i w kopalniach odgrywała praca niewolników.

Religia

Egipt starożytny był krajem, w którym rozwinęło się bardzo wiele kul- 
tów państwowych i jeszcze więcej kultów lokalnych. W okresie wczesno- 
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dynastycznym szczególne znaczenie miał kult boga Horusa, którego ży-
wym wcieleniem mieli być faraonowie z I dynastii. W epoce Starego 
Państwa w rywalizacji między religią boga słońca Re (Ra) a religią bo-
ga wszechświata Ptaha zwyciężył Re, utożsamiany z lokalnym tebańskim 
Amonem, bogiem powietrza i słońca. Inni bogowie egipscy to przede 
wszystkim bóg życia i wegetacji Ozyrys, jego siostra i małżonka, bogini 
miłości i nieba Izyda, Set, brat i wróg Ozyrysa, bóg burzy, bóg mądrości 
i nauki Thot, bogini miłości Hathor i inni. Miejscami kultu bogów były 
świątynie, w których składano ofiary i odbywano modlitwy i ceremonie 
religijne ku czci danego bóstwa. 

życie pozagrobowe

Ważnym elementem religii egipskiej była wiara w życie pozagrobowe. 
Śmierć traktowano jako przejście do świata zmarłych. Dużą wagę przy-
wiązywano do zachowania w możliwie najlepszym stanie ciała zmarłego: 
w tym celu dokonywano mumifikacji. Stosowano różne metody balsamo-
wania zwłok; niektóre były bardzo kosztowne, a więc przeznaczone tyl-
ko dla ludzi zamożnych, wiadomo jednak również o technikach mumifi-
kacji dostępnych ludziom ubogim. O losach duszy zmarłego rozstrzygał 
w świecie podziemnym specjalny trybunał złożony z 40 sędziów, któremu 
przewodniczył bóg Ozyrys. Wiedzę o świecie podziemnym i wskazówki 
dla zmarłych zawierały Księgi umarłych. 

Sztuka egipska

Sztuka egipska miała prawie wyłącznie charakter funkcjonalny i po-
wstawała na zamówienie państwa, króla czy możnowładców, musiała więc 
ściśle przestrzegać odpowiednich konwencji artystycznych. Zachowane 
dzieła sztuki egipskiej pochodzą zasadniczo ze świątyń lub grobowców 
i stanowią odbicie poglądów i wierzeń religijnych, nie mają natomiast funk-
cji dekoracyjnej. W efekcie zarówno skonwencjonalizowaną sztukę świą-
tynną, malowidła ścienne i rzeźby, jak i sztukę grobową cechowała pewna 
monotonia tematyczna, pomimo uchwytnych różnic stylistycznych wyni-
kających z uwarunkowań historycznych czy geograficznych. W malarstwie 
i rzeźbie portretowej widoczne jest dążenie do idealizacji przedstawianej 
postaci z zachowaniem pewnych rysów indywidualnych i zasad proporcji. 
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Budownictwo i architektura

W monumentalnym budownictwie egipskim przeważały kamień i cegła, 
przy czym kamień był używany przede wszystkim do budowy grobowców 
i świątyń, cegła natomiast do wznoszenia części domów i pałaców. Zwykli 
ludzie mieszkali w domach zbudowanych z trzciny. Powszechnie stosowa-
nymi kamieniami były wapień, piaskowiec i granit wydobywane w kamie-
niołomach. Architektura egipska miała charakter monumentalny, wyka-
zywała wyraźną skłonność do form geometrycznych, niektóre szczegóły, 
jak kolumny czy kapitele, odznaczały się pewnym wdziękiem i lekkością. 
Grobowce faraonów do czasów III dynastii miały formę tzw. mastab, na 
które składała się komora grobowa na dnie szybu oraz ceglana nadbudowa 
tworząca kilka platform. 

piramidy

Nowym, charakterystycznym typem egipskiej budowli grobowej by-
ła piramida, której budowa nastręczała poważne trudności konstrukcyjne. 
Pierwsze piramidy miały formę schodkową, jak grobowiec króla Dżosera 
wysokości 61m na planie prostokąta w Sakkarze. Najsławniejsze są pira-
midy dwóch władców IV dynastii, Cheopsa i Chefrena w Gizie w formie 
ostrosłupów o podstawie kwadratu. Piramidy otaczano wielkimi zespoła-
mi świątynnymi przeznaczonymi do sprawowania kultu zmarłego wład- 
cy – boga. Wspaniale rozwinęła się starożytnym Egipcie architektura sa-
kralna, której przykładami są zespoły świątynne w Karnaku i Luksorze.

pismo i jego rodzaje

Rozwój literatury w Egipcie pozostawał w ścisłym związku z powsta-
niem i zastosowaniem pisma, które – przynajmniej zgodnie z jedną z głów-
nych hipotez – zostało przeniesione tu z Sumeru przypuszczalnie w okre-
sie przeddynastycznym, na początku III tysiąclecia przed Chr. W trakcie 
rozwoju wykształciły się cztery rodzaje pisma egipskiego, z których trzy 
były używane w czasach faraonów. Pierwszym było pismo hieroglificzne 
stosowane aż do końca III w. po Chr. przede wszystkim do wykonywania 
napisów typu monumentalnego. Dwa dalsze, pismo hieratyczne (kapłań-
skie) i demotyczne (ludowe), były uproszczonymi graficznie typami hie-
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roglifów, przy czym pismem hieratycznym zapisywano ważne dokumenty 
i teksty literackie do końca III w. przed Chr., natomiast pismo demotyczne 
weszło w użycie w okresie rządów XXVI dynastii i posługiwano się nim 
aż do V w. po Chr. Czwartym rodzajem było pismo koptyjskie, w któ-
rym utrwalano teksty egipskich chrześcijan. Warto przypomnieć, że hie-
roglificzne pismo egipskie w roku 1822 odczytał francuski językoznawca 
i archeolog J.F. Champollion dzięki znalezieniu tzw. kamienia z Rosetty, 
na którym znajdował się ten sam tekst zapisany pismem hieroglificznym, 
demotycznym oraz po grecku. Materiał piśmienny wyrabiano z trzciny 
papirusowej, do zapisywania służyły pędzelki zrobione z łodyg sitowia 
i czarny lub czerwony atrament. 

piśmiennictwo i literatura

Zachowała się znaczna część starożytnego piśmiennictwa egipskiego, 
które wykazuje dużą różnorodność. Mamy więc inskrypcje historyczne na 
ścianach świątyń lub innych budowli, inskrypcje religijne i napisy nagrob-
ne. Do egipskich tekstów literackich należą różnego rodzaju opowiadania 
typu przygodowego, rozrywkowego, epickiego, historycznego, fantastycz-
nego, utwory o charakterze moralizatorsko-dydaktycznym i religijno- 
-kultowym w rodzaju wspomnianej Księgi umarłych czy Księgi Piramid. 
Do liryki egipskiej zalicza się pieśni miłosne, biesiadne, pieśni na cześć 
władców i hymny zawierające pochwały bogów. Zachowane utwory dra-
matyczne odwołują się wyłącznie do tematyki mitologicznej. 

nauka egipska

Duże znaczenie miały osiągnięcia starożytnych Egipcjan w różnych 
dziedzinach nauki. Jedną z nich z pewnością była egipska astronomia, któ-
rej zawdzięczamy wprowadzenie kalendarza słonecznego, poprawionego 
później przez Juliusza Cezara i ulepszonego w XVI wieku przez papieża 
Grzegorza XIII. Inne gałęzie nauki, które świetnie rozwinęły się w sta-
rożytnym Egipcie, to matematyka, geometria oraz medycyna z chirurgią  
na czele. 



izrael

historia izraela

Izrael jest rodzajem pomostu między dwiema kulturami: na południu 
Egiptu, na wschodzie – Mezopotamii. Jednym ze źródeł współczesnej 
wiedzy o Ziemi Świętej jest archeologia, która na podstawie wykopalisk 
w Izraelu, odsłaniając kolejne warstwy ziemi, dostarcza wielu ważnych 
informacji o życiu ludzi w danym okresie. Jednakże głównym źródłem 
naszych wiadomości o Ziemi Świętej w starożytności jest Pismo Święte. 
Okazuje się, że wiele wiadomości zawartych w Piśmie Świętym pokry-
wa się z danymi dostarczanymi przez archeologię (np. ślady bitew, o któ-
rych wspomina Biblia). Ważnymi źródłami są zachowane teksty starożyt-
nych historyków, jak np. bardzo rzetelne pisma z I wieku autorstwa Żyda 
i obywatela rzymskiego Józefa Flawiusza. Użyteczne są także dotyczące 
Izraela inskrypcje w grobowcach egipskich, archiwa tabliczek klinowych 
w Amarnie (Egipt). Dużo informacji znajduje się także w rękopisach odna-
lezionych w Qumran nad Morzem Martwym. 

Bardzo trudno jest wyznaczyć początkową datę historii Izraela i wielu 
badaczy z tego rezygnuje. Bezsprzecznie jednak najstarszym i najsłynniej-
szym zabytkiem z epoki neolitu na terenie Palestyny jest w dolinie Jordanu 
starożytne miasto Jerycho, gdzie istnienie najdawniejszych siedzib ludz-
kich wyznacza rok 8000 przed Chr., natomiast kamienne mury opasujące 
to miasto pochodzą z roku 6800 przed Chr. 

Epokę brązu na terenie Palestyny datuje się zazwyczaj na okres od 
3150 do 1200 przed Chr. Charakteryzuje się ona wzrostem urbanizacji, 
pojawiają się pierwsze ufortyfikowane miasta, ale we wczesnej części te-
go okresu następuje nawrót do koczowniczego trybu życia. W drugim ty-
siącleciu zaznacza się tutaj dominacja egipska, znaczna część terytorium 
Izraela znalazła się wówczas pod kontrolą władców Egiptu, którzy zorga-
nizowali wiele wypraw wojennych w celu podporządkowania swej władzy 
całej krainy Kanaan, zwanej później Palestyną. Dominacja egipska w Ka-
naanie, a raczej bezpośrednia zwierzchność trwała przeszło trzy stulecia 
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(ok. 1550– ok. 1170). Ciekawym źródłem informacji o tej epoce są listy 
z egipskiej Amarny odnalezione w archiwum króla Echnatona. 

W epoce brązu, a dokładniej z początkiem II tysiąclecia miał według 
tradycji biblijnej przybyć Abraham z bogatego miasta Ur w Mezopotamii 
i osiedlić się w pobliżu Beer Szewy w zachodniej części krainy Kana-
an. Z małżeństwa Abrahama z Sarą urodził się Izaak, którego syn Jakub, 
zwany także Izraelem, miał być według Biblii protoplastą Hebrajczyków. 
Z punktu widzenia dzisiejszej nauki narracja biblijna nie wyjaśnia wszyst-
kich kwestii dotyczących etnogenezy Izraelitów i musi być traktowana 
z dużą ostrożnością, podobnie jak historia Jakuba, który z 12 synami wy-
emigrować miał do Egiptu, skąd po około 5 stuleciach ich potomkowie, 
Izraelczycy, zostali wyprowadzeni przez Mojżesza i po trwającej 40 lat 
wędrówce przez pustynię weszli do ziemi Kanaan pod wodzą Jozuego. 
Krytyka biblijna podważa jednak historyczność tych i wielu innych wy-
darzeń, o których opowiada Biblia. Pod koniec środkowej epoki brązu 
według twierdzeń większości współczesnych badaczy w rezultacie migra-
cji plemion przybyli do Palestyny przodkowie Izraelitów, których pocho-
dzenia nie udało się jednak dotąd ustalić. Lud ten zachował tradycje pa-
triarchalne i kulty przodków, prowadził osiadły tryb życia, utrzymując się 
z uprawy roli i pasterstwa. Proces etnogenezy, czyli narodzin ludu Izraela, 
zaczął się od inwazji Ludów Morza około roku 1180 i zapewne trwał przez 
kilka wieków, ale jego korzenie sięgają późnej epoki brązu. 

Epokę żelaza w Palestynie datuje się na lata około 1200-586 przed 
Chr. Na początku tego okresu nastąpiła inwazja na wybrzeża palestyńskie 
wspomnianych Ludów Morza, do których należeli także Filistyni, z który-
mi Izraelczycy byli zmuszeni toczyć długotrwałe walki. Rok 586 jest datą 
zburzenia Pierwszej Świątyni przez Babilończyków pod wodzą Nabucho-
donozora II. 

podbój Kanaanu

Podbój Kanaanu był prawdopodobnie długotrwałym procesem, który 
różnie przebiegał w poszczególnych krainach. Zdobywając miasta kana-
ańskie, Izraelici zakładali w tych miejscach własne osiedla, nie zdołali 
jednak zająć niektórych wielkich miast-państw, jak Jerozolima czy Me-
giddo. W tradycji biblijnej znajdujemy wiadomość, że lud izraelski pod 
przewodem Jozuego odnowił w Sychem przymierze z Jahwe. Stało się 
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to konieczne wobec wpływu miejscowej religii z kultem Baala na czele, 
z którą Izraelczycy zetknęli się w Palestynie. 

walki w palestynie

Po osiedleniu się Izraelitów w Palestynie doszło do zjednoczenia ich 
plemion w celu obrony przed sąsiednimi ludami, najpierw sześciu z nich, 
później wszystkich dwunastu. Od południa zagrażali im Edomici, od pół-
nocy Ammonici, od zachodu jeden z Ludów Morskich – Filistyni. W cza-
sie wojen prowadzonych przez Izraelitów w ciągu II tysiąclecia przed Chr. 
dowodzili nimi tzw. „sędziowie”, charyzmatyczni przywódcy m.in. Ehud, 
Gedeon czy Samson. Wobec przeciągających się ciężkich walk z Filisty-
nami i ciągłych napadów ludów koczowniczych Izraelici wybrali na kró-
la Saula, który zasłużył się zwycięstwami nad plemionami Ammonitów 
i Amalekitów, a także rozbiciem kilku garnizonów filistyńskich. Rządy 
Saula (ok. 1020-1000 przed Chr.) skończyły się wielką klęską w bitwie 
z Filistynami pod Gilboa, w czasie której zginął on sam i jego synowie. 

rządy Dawida i Salomona

Następcą Saula na tronie królewskim został Dawid (ok. 1000-960 
przed Ch.), który zdołał dwukrotnie pokonać Filistynów, podbił należą-
cą do Jebuzytów Jerozolimę, ustanawiając ją w miejsce Hebronu religijną 
i państwową stolicą królestwa Izraela, rozciągnął trwałą kontrolę nad połu-
dniowymi i wschodnimi sąsiadami: Edomitami, Moabitami, Ammonitami, 
Aramejczykami. Syn Dawida, Salomon (ok. 960-922 przed Chr.), utracił 
jednak Edom i Damaszek. Przeprowadził gruntowną reorganizacje admi-
nistracji i wojska, rozwinął działalność budowlaną, przede wszystkim zbu-
dował wspaniałą świątynię jerozolimską, która z umieszczoną w niej Arką 
Przymierza stała się głównym ośrodkiem życia religijnego Izraela. 

podział królestwa

Po śmierci Salomona ok. roku 922 przed Chr. doszło do konfliktu między 
plemionami północnymi i południowymi, w wyniku którego powstały dwa 
oddzielne królestwa: na południu królestwo Judy pod władzą dynastii Da-
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widowej, a na północy królestwo Izraela pod rządami Jeroboama, dawnego 
urzędnika króla Salomona. Niełatwa koegzystencja dwóch królestw trwała 
mniej więcej dwa stulecia, które były epoką wielkich proroków, takich jak: 
Eliasz, Elizeusz, Ozeasz, Izajasz, Micheasz, i zakończyła się w roku 722 
przed Chr. podbiciem Izraela przez Asyryjczyków pod wodzą Sargona II 
i wielką diasporą ludności, „zaginięciem dziesięciu plemion izraelskich”. 
Południowe państwo Judy ocalało za cenę uzależnienia od Asyrii, póź-
niej jednak, od roku 609 przed Chr., dostało się pod panowanie egipskie. 

niewola babilońska

W roku 587 przed Chr. Babilończycy pod wodzą Nabuchodonozora II 
wyparli Asyryjczyków, zdobyli i zburzyli Jerozolimę wraz ze świątynią, 
uznali Judę za prowincję babilońską i deportowali do Babilonii elity spo-
łeczne Judy. „Niewola babilońska” skończyła się w roku 538 przed Chr., 
dzięki zdobyciu Babilonu przez króla perskiego Cyrusa, który pozwolił 
Żydom na powrót do ojczyzny. Najważniejszym dokonaniem już po za-
kończeniu niewoli była odbudowa świątyni jerozolimskiej, którą ponow-
nie poświęcono w roku 415 przed Chr. Juda pozostawała jednak przez dwa 
następne wieki drugorzędną prowincją perską, w której trudna sytuacja 
materialna ulegała bardzo powolnej poprawie.

pod władzą greków

Kolejny, hellenistyczny okres dziejów żydowskich rozpoczęło zdoby-
cie Palestyny w roku 333 przed Chr. przez Aleksandra Wielkiego, który 
włączył ją do swojego ogromnego imperium. Po śmierci Aleksandra w ro-
ku 323 przed Chr. przypadła najpierw w udziale egipskim Ptolemeuszom, 
a od roku 198 przed Chr. dostała się pod władzę syryjskich Seleucydów. 
Był to okres kolejnej diaspory żydowskiej po różnych częściach świata 
hellenistycznego. 

powstanie Machabeuszy

W samej Palestynie narastał na tle ograniczenia swobód religijnych 
konflikt między Żydami a Grekami, który doprowadził w roku 164 przed 
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Chr. do powstania żydowskiego pod wodzą rodu Hasmoneuszy. Na jego 
czele stanął Juda Machabeusz, któremu udało się pokonać Greków, odzy-
skać Jerozolimę i doprowadzić do ponownego poświęcenia świątyni zbez-
czeszczonej przez okupantów. Dynastia hasmonejska, zwana także macha-
bejską, utrzymała władzę w Jerozolimie aż do roku 63 przed Chr., kiedy 
Rzymianie pod wodzą Pompejusza zdobyli miasto. Juda została włączona 
do imperium jako prowincja podległa formalnie rzymskiemu namiestniko-
wi Syrii. Oficjalnie Judea wraz z Samarią i Idumeją weszła w skład rzym-
skiej prowincji Syrii dopiero za rządów Augusta w roku 6.

provincia iudaea

Rzymianie pozostawili owej provincia Iudaea znaczną niezależność 
w sprawach wewnętrznych, między innymi nadal miała własnych królów, 
z których najbardziej znany był Herod Wielki (37-4 przed Chr.). Najwięk-
szym dziełem Heroda była całkowita przebudowa i powiększenie świąty-
ni (tzw. Druga Świątynia) w Jerozolimie, zbudował także kilka nowych, 
wspaniałych miast, jak np. Cezareę Nadmorską, sławną twierdzę Masadę 
w pobliżu Morza Martwego. W miarę wzmagania się ucisku rzymskiego 
za rządów następców Heroda rósł opór ludności żydowskiej przeciwko 
obcemu panowaniu. 

Zburzenie jerozolimy

W roku 66 doszło do wybuchu powstania w Judei przeciwko Rzymia-
nom. Kiedy ściągnięto posiłki i dowództwo nad armią Rzymską objął Ty-
tus, syn cesarza Wespazjana, powstanie zostało stopniowo stłumione, po 
rocznym oblężeniu w roku 70 została zdobyta Jerozolima, miasto zburzo-
no, a Świątynię splądrowano i spalono. Ostatnia padła w r. 73 twierdza 
Masada, gdzie popełniło samobójstwo 960 Żydów. Kolejne powstanie ży-
dowskie wybuchło w roku 132, na jego czele stanął Szymon Bar-Kochba. 
Po trzech latach, w roku 135 powstanie zostało krwawo stłumione przez 
Rzymian, w walkach zginęły lub zostały wymordowane tysiące Żydów, ty-
siące zostały także sprzedane w niewolę lub skazane na wygnanie. Cesarz 
Hadrian zbudował na ruinach Jerozolimy rzymską kolonię Aelia Capitoli-
na, w której nie wolno było mieszkać Żydom. 
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epoka chrześcijańska

W IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn Wielki uznał religię chrześci-
jańską za równouprawnioną z innymi religiami (313 r.), w Ziemi Świę-
tej, gdzie pozostała znikoma liczba ludności żydowskiej, rozpoczęła się 
na dużą skalę budowa kościołów i klasztorów chrześcijańskich. W okresie 
bizantyńskim działały jednak w Izraelu 43 gminy żydowskie, a judaizm 
zatrzymał status religii dozwolonej (religio licita), jakkolwiek władze 
wprowadziły pewne ograniczenia. Za panowania Justyniana Wielkiego 
(527-565) zniesiono drastycznie liczne przywileje ludności żydowskiej. 
W roku 629 cesarz bizantyński Herakliusz odbił z rąk perskich Jerozoli-
mę, wprowadzając ponownie Krzyż Święty do kościoła Grobu Świętego. 
Wkrótce jednak Palestyna została podbita i zajęta przez arabskich wy-
znawców islamu, przy czynnej pomocy ze strony Żydów.

Religia

Bez wątpienia podstawą religii hebrajskiej było przymierze zawarte 
po wyjściu z Egiptu przez Mojżesza w imieniu ludu izraelskiego z Jah-
we na górze Synaj. Cechą szczególną religii hebrajskiej jest kontraktowy 
związek między Jahwe i ludem Izraela, oparty na relacji personalnej. Bóg 
ogłosił swojemu ludowi prawa i domaga się ich przestrzegania jako wa-
runku utrzymania zawartego niegdyś przymierza. Inną cechą szczególną 
tej religii jest brak opowieści mitologicznych, ich miejsce zajmują wyda-
rzenia, w których rolę bohaterów grają ludzie. Ważnym elementem religii 
izraelskiej jest profetyzm często pozostający w otwartym konflikcie z śro-
dowiskami kapłańskimi. 

ofiary

Główną część kultu izraelskiego stanowiło składanie ofiar, które pole-
gało na całościowym spaleniu ofiarowanego zwierzęcia. Inną formą ofia-
ry było spalenie na ołtarzu krwi i tłuszczu, podczas gdy pozostałe części 
zwierzęcia otrzymywali kapłan i ofiarodawca. Niekiedy całopalenie łączo-
no z dodatkowymi obrzędami kultowymi, takimi jak ofiara z roślin i kadzi-
dła. Rytualnym obyczajem było składanie ofiar w sobotę i w czasie nowiu. 
Spośród dorocznych świąt najważniejsza była Pascha: było to święto wy-
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wodzące się z tradycji koczowniczej, w myśl której ofiarowanie baranka 
miało zapewnić pomyślność stadom. Odprawiano je w nocy w czasie pełni 
pierwszego miesiąca wiosny, łącząc to święto z obchodami wyzwolenia 
z niewoli egipskiej. Z tym okresem także były związane dwa inne ważne 
święta: Święto Szałasów (Sukot) oraz Święto Tygodni (Szawuot). 

Kapłani

Funkcje kapłańskie w Izraelu powierzano określonym rodzinom lub 
plemionom. Według tradycji biblijnej plemieniem kapłańskim było plemię 
Lewiego, główni kapłani pochodzili od Aarona, brata Mojżesza. Po zdo-
byciu Jerozolimy przez Dawida arcykapłanem świątyni został Sadok, od 
którego wywodził się ród kapłanów świątyni jerozolimskiej. Kapłan we-
dług ogólnego przeświadczenia był pośrednikiem między Jahwe a ludem 
Izraela. W najwcześniejszym okresie zadaniem kapłanów było ogłasza-
nie woli Boga za pomocą przepowiedni, gdyż ofiary składali „sędziowie”, 
później zaś królowie.

powstanie chrześcijaństwa

Twórca religii chrześcijańskiej, Jezus Chrystus, urodził się w niewiel-
kiej miejscowości Betlejem w Judei za panowania Heroda Wielkiego, kil-
ka lat przed naszą erą, najpóźniej w roku 4 p.n.e. Męczeńską śmierć przez 
ukrzyżowanie poniósł w Jerozolimie przypuszczalnie 7 kwietnia 30 roku 
n.e. Działalność publiczną prowadził w czasach panowania cesarza Tybe-
riusza, namiestnictwa prokuratora rzymskiego Pontiusa Pilatusa (26-36) 
i rządów w Judei króla Heroda Antypasa (4 przed Chr. – 29 po Chr.). 

Działalność publiczną Jezus Chrystus rozpoczął w roku 27 n.e. i pro-
wadził ją prawdopodobnie przez 3 lata w Galilei i Judei. Na początku swej 
pracy nauczycielskiej Chrystus powołał pierwszych uczniów spośród ubo-
gich rybaków i rolników znad Jeziora Tyberiadzkiego w Galilei, którzy 
uznali go za Mesjasza wielokrotnie zapowiadanego w proroctwach biblij-
nych. Działalność Chrystusa od początku zmierzała do założenia Kościo-
ła jako widzialnej społeczności Jego wyznawców, której misją miało być 
głoszenie w całym świecie Dobrej Nowiny i prowadzenie dzieła zbawie-
nia. Nauka, którą głosił Chrystus, spotkała się z otwartą wrogością dwóch 
najbardziej wpływowych żydowskich ugrupowań religijnych – faryze-
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uszy i saduceuszy, którzy uważali Go za groźnego agitatora, nieposłusz-
nego nakazom prawa Mojżeszowego. Zdradzony przez Judasza, jednego 
z uczniów, aresztowany i postawiony przed Sanhedrynem i arcykapłanem, 
a następnie przed rzymskim prokuratorem Piłatem, został przez niego ska-
zany na śmierć przez ukrzyżowanie.

wspólnota jerozolimska

Wkrótce powstała w Jerozolimie pierwsza wspólnota chrześcijańska, 
która miała realizować nakaz Chrystusa, by „iść na cały świat i nauczać 
wszystkie narody”. Tak właśnie narodził się Kościół, który w pierwszym 
okresie swego istnienia był jedną z wielu ówczesnych sekt żydowskich 
i nie zamierzał zrywać z judaizmem. Początkowo wspólnota jerozolimska, 
której z ustanowienia samego Chrystusa przewodził Piotr-Kefas, liczyła 
tylko 120 osób, szybko jednak wzrastała, gdyż głoszona przez jej przy-
wódców wiara w nieśmiertelność duszy i przekonanie o możliwości zba-
wienia zjednywały jej bardzo licznych zwolenników i wyznawców. Życie 
gminy jerozolimskiej rozwijało się zgodnie z nauką Chrystusa o wzajem-
nej miłości, której widomym wyrazem była opieka nad biednymi, sprze-
dawanie własnych majątków przez bogatszych i dzielenie się dochodem 
z ubogimi. Stopniowo Kościół zdobywał także poczucie swojej odrębności 
w sprawach wiary i rytuałów. Szczególnie w pierwszym okresie przyczy-
niła się do tego działalność Szczepana, przywódcy grupy tzw. hellenistów, 
tzn. Żydów z diaspory, którzy zerwali z kultem jerozolimskim, uznając 
go za sprzeczny z Prawem Mojżeszowym. Po ukamienowaniu Szczepa-
na uważanego przez Żydów za bluźniercę grupa rozproszyła się po Judei 
i Samarii, gdzie rozpoczęła się praca misyjna i powstały pierwsze gmi-
ny chrześcijańskie. Za panowania króla Judei Heroda Agryppy I (38-44) 
nastąpiły dalsze prześladowania chrześcijan: Piotr został uwięziony, Ja-
kub Starszy poniósł śmierć. Po śmierci Heroda nadszedł pomyślny dla 
chrześcijan okres pokoju, w którym Kościół mógł rozwijać działalność 
ewangelizacyjną. Około roku 50 sobór jerozolimski z inicjatywy Pawła 
i Barnaby zwolnił nawróconych na chrześcijaństwo pogan od obowiązku 
przestrzegania Prawa Mojżeszowego, natomiast nawróceni Żydzi mogli 
go przestrzegać. Szczególne znaczenie dla rozwijającego się poza Jero-
zolimą chrześcijaństwa miało nawrócenie i działalność Pawła. Wobec 
zbliżającego się powstania żydowskiego przeciwko Rzymianom (66-70) 
gmina żydowsko-chrześcijańska opuściła Jerozolimę i przeniosła się do 
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Zajordanii. W tym samym czasie zaczęły powstawać poza Judą pierwsze 
wspólnoty chrześcijańskie wśród pogan: w Damaszku, Antiochii Syryj-
skiej, Cezarei, Efezie, Koryncie, Tesalonikach i w wielu innych miastach 
Cesarstwa Rzymskiego.

Królestwo izraelskie

Najwcześniejszą formą organizacji politycznej Izraelitów było przy-
mierze dwunastu plemion zawarte na podstawie traktatu w Sychem mię-
dzy Bogiem a ludem. Wspomniani „sędziowie”, których zadaniem była 
obrona narodu żydowskiego, byli przywódcami wybieranymi przez Boga 
i uznawanymi przez lud. Pierwszych królów najpierw niejako namaszczał 
Jahwe, a dopiero później akceptował lud izraelski. W ten sposób królowie 
izraelscy byli w pewnym sensie spadkobiercami owych „sędziów”. Istniały 
jednak różnice między monarchią Judy i Izraela. Dawid i Salomon, a także 
ich następcy rozporządzali majątkiem świątynnym, korzystali z pomocy 
licznych doradców i urzędników, mieli do dyspozycji najemną straż. 

wojsko

O ile w okresie podboju Palestyny i w epoce „sędziów” nie było regu-
larnej armii, a zaciąg do wojska był dobrowolny, o tyle pierwsi królowie, 
Saul i Dawid, stale utrzymywali najemny oddział wojowników obcego 
pochodzenia, który następni królowie powiększali w miarę potrzeby. Salo-
mon przeprowadził gruntowna reformę wojska izraelskiego, wprowadza-
jąc wozy bojowe, w większości zakupione w Egipcie. Naczelnym wodzem 
armii był sam król, który korzystał jednak z pomocy zawodowego dowód-
cy wojsk. 

Sądownictwo

Podstawą prawa izraelskiego był Dekalog, król nie posiadał uprawnień 
prawodawczych, będąc jednak najwyższym sędzią, który w swoich decy-
zjach miał obowiązek kierować się prawem boskim, jako pośrednik mię-
dzy Bogiem a ludem. W miastach istniały trybunały, w których zasiadali 
sędziowie wybierani spośród starszych mężczyzn. W królestwie Izraela 
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podporządkowano trybunały miejskie najwyższemu sądowi w Jerozolimie. 
Ogólnie biorąc, prawo żydowskie opierało się na podstawach religijnych.

gospodarka

Podstawą gospodarki izraelskiej było rolnictwo i hodowla zwierząt. 
W południowej części kraju były szczególnie korzystne warunki dla pa-
sterstwa na górskich terenach Judy, rejony zachodnie zaś specjalizowały 
się w uprawie zbóż i drzew owocowych. Stada zwierząt były na ogół bar-
dzo liczne i składały się z kóz, owiec, a także wielbłądów, osłów, wołów. 
Na terenach nizinnych uprawiano jęczmień, pszenicę, len, winogrona, 
oliwki, figi. Przeważała drobna i średnia własność ziemska, z czasem jed-
nak, już od VIII wieku przed Chr., zaczęły powstawać wielkie latyfundia. 
Z końcem II tysiąclecia przed Chr. nastąpił rozwój rzemiosła, szczególnie 
w miastach działały warsztaty produkujące wyroby na użytek krajowy, 
a także na rynki zagraniczne: do północnej Arabii, Fenicji, Syrii, być może 
również do Egiptu i Cylicji. 

Społeczeństwo

Około X wieku przed Chr. zaczęło się rozwijać budownictwo, powsta-
wały latyfundia, następowało rozwarstwienie społeczeństwa. Organizacja 
społeczeństwa izraelskiego opierała się na wspólnotach plemiennych, któ-
rych członków cechowało głębokie poczucie solidarności, podobnie jak 
rodzinę o strukturze patriarchalnej. W rodzinie izraelskiej ojciec miał ab-
solutną władzę nad dziećmi, które mógł w każdej chwili sprzedać. Na-
tomiast jego prawa wobec żony podlegały pewnym ograniczeniom, przy 
czym mężczyzna mógł mieć więcej niż jedną żonę, szczególnie wobec 
konieczności zachowania rodu. Do majątku rodzinnego zaliczali się także 
niewolnicy. 

Biblia 

Starożytna literatura hebrajska to przede wszystkim Biblia, czyli Pis- 
mo Święte, uznawane przez wyznawców judaizmu i przez chrześcijan za 
dzieło natchnione. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kiedy 
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ostatecznie ukształtował się żydowski kanon Pisma Świętego. Niektórzy 
bibliści przyjmują, że stało się to w II wieku przed Chr., według innych 
w I czy nawet w II wieku po Chr. Żydowski kanon Biblii składa się z 39 
ksiąg spisanych w języku hebrajskim, z fragmentami w języku aramej-
skim. Dla zbioru pism używanych przez Żydów jerozolimskich ustaliła się 
nazwa „kanon palestyński”, a dla Diaspory – Żydów na emigracji – „kanon 
aleksandryjski”. Biblia hebrajska składa się z 3 części: ksiąg Prawa (Pię-
cioksiąg Mojżesza czyli Pentateuch, Tora, Księga Rodzaju, Księga Wyjścia 
itd.), ksiąg Proroków (Prophetae, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księ-
gi Samuela itd.) oraz księgi Pism (Hagiographa, Księga Psalmów, Księga 
Przysłów, Księga Hioba itd.). 

Na przełomie III i II wieku przed Chr. oryginalny tekst Biblii hebraj-
skiej został przetłumaczony na język grecki w środowisku żydowskim 
w Aleksandrii („kanon aleksandryjski”). Przekład ten, został nazwany 
Septuagintą („Siedemdziesiąt”), gdyż według legendy pracowało nad nim 
70 lub 72 żydowskich uczonych. Tekst przekładu został napisany w po-
tocznym języku greckim – tzw. koiné, nie był jednak jedynym greckim tłu-
maczeniem Biblii w starożytności, gdyż pod koniec I wieku po Chr. Żydzi 
odrzucili Septuagintę, co spowodowało konieczność opracowania nowych 
przekładów (Akwila, Teodocjon). 

Dla chrześcijan jako spadkobierców tradycji judejskiej Biblia była 
„świętym pismem” ich Kościoła. Tradycyjnie także grupowali księgi Bi-
blii nazywanej w odróżnieniu od Nowego Testamentu (Kainé Diathéke) 
„Starym Testamentem” (Palaiá Diathéke) na historyczne, dydaktyczne 
i prorockie, nie mieli przez długi czas ustalonego kanonu Starego Testa-
mentu, gdyż traktowali go jako odziedziczony po Żydach w kompletnej 
formie. Nie potrafimy dokładnie powiedzieć, kiedy do kanonu hebrajskie-
go zostały dodane księgi, które zachowały się w języku greckim, nazwane 
później deuterokanonicznymi. W V wieku powstała tzw. Wulgata, prze-
kład na łacinę Starego Testamentu (oraz Nowego Testamentu z greki) do-
konany przez św. Hieronima na podstawie tekstu hebrajskiego, częściowo 
tylko na podstawie Septuaginty. Św. Hieronim nie uznał ksiąg deuteroka-
nonicznych za należące do kanonu Starego Testamentu, gdyż miarodajny 
był dla niego kanon hebrajski. Warto nadmienić, że protestanci tradycyjnie 
za wzorem Marcina Lutra odrzucają księgi nazwane przez niego deutero-
kanonicznymi (w kręgu anglosaskim tzw. „apokryfy”), zachowując kanon 
39 ksiąg Starego Testamentu. 

Kanon Starego Testamentu przyjmowany przez Kościół katolicki zali-
cza do ksiąg historycznych także jako deuterokanoniczne księgi Tobiasza, 
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Judyty i 2 księgi Machabejskie, do ksiąg dydaktycznych deuterokano-
niczną księgę Mądrości Salomona i księgę Mądrości Syracha, a wreszcie 
do ksiąg prorockich deuterokanoniczną księgę Barucha. Kanon Kościoła 
katolickiego złożony z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego 
Testamentu ostatecznie zatwierdził Sobór Trydencki, zamykając wszelkie 
dyskusje na temat kanoniczności. 

Księgi historyczne opisują dzieje narodu wybranego – żydowskiego od 
stworzenia świata do czasów poprzedzających nadejście Mesjasza. Księ-
gi dydaktyczne, czyli księgi mądrości, która jest darem Boga, wskazują 
modlitwę jako drogę do Niego prowadzącą. Tylko Bóg, wysłuchując mo-
dlitwy człowieka, potrafi napełnić go swoją mądrością. Wreszcie księgi 
prorockie są pouczeniami i orędziami skierowanymi do ludzi przez Boga 
za pośrednictwem proroków, którzy głosili Jego wolę i słowa. 

Nowy Testament spisany w języku greckim powstał w I wieku po Chr. 
i jego kanon uznawany przez wszystkie kościoły chrześcijańskie został 
ustalony w I. poł. IV wieku. Podobnie jak Stary Testament, dzieli się na 
księgi historyczne, dydaktyczne i prorockie. Księgi historyczne tworzą 
cztery Ewangelie: Ewangelia według św. Mateusza, Ewangelia według 
św. Marka, Ewangelia według św. łukasza i Ewangelia według św. Jana, 
oraz Dzieje Apostolskie. Trzy pierwsze Ewangelie zwane są synoptyczny-
mi, gdyż zawierają podobne przekazy. Ich autorami są: nieznany redak-
tor, który na podstawie hebrajskiego tekstu apostoła Mateusza opracował 
Ewangelie po grecku, Marek, sekretarz św. Piotra oraz łukasz, uczeń i to-
warzysz św. Pawła. Ewangelia według św. Jana jest najpóźniejsza i została 
spisana pod koniec życia przez samego św. Jana, ucznia Jezusa. Dzieje 
Apostolskie, ostatni segment Nowego Testamentu, są dziełem św. łuka-
sza, powstały około roku 90 i opowiadają o wydarzeniach od Wniebowstą-
pienia Chrystusa do przybycia św. Pawła do Rzymu około roku 60. Księ-
gi dydaktyczne obejmują 13 listów św. Pawła – tzw. Corpus Paulinum, 
w obrębie którego wyróżnia się tzw. wielkie listy św. Pawła skierowane 
do kościołów w Galacji, 2 listy do kościoła w Koryncie i list do kościoła 
w Rzymie. Ponadto włącza się tu 7 „listów katolickich”: list św. Jakuba 
Apostoła, 2 listy św. Piotra Apostoła, 3 listy św. Jana Apostoła i list św. Ju-
dy Apostoła. Jedyną księgą prorocką Nowego Testamentu jest Apokalipsa 
św. Jana (Objawienie św. Jana).

Co najmniej od III w. przed Chr. w środowiskach żydowskich zaczę-
ły powstawać utwory, które nawiązywały do postaci i wydarzeń biblij-
nych, ale ostatecznie nie zostały uznane za kanoniczne ani przez Żydów, 
ani przez większość kościołów chrześcijańskich. Stanowią one właściwy 
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zbiór apokryfów Starego Testamentu, w odróżnieniu od wyżej wspomnia-
nych utworów deuterokanonicznych (nazywanych apokryfami przez ko-
ścioły protestanckie). W ich skład wchodzą teksty o charakterze apokalip-
tycznym (np. 1 Księga Henocha, Apokalipsa Abrahama), budującym (np. 
Życie Adama i Ewy, Józef i Asenet), testamentalnym (np. Testamenty XII 
Patriarchów, Testament Joba) oraz modlitewnym (np. Psalmy Salomona, 
Modlitwa Manassesa). Większość z nich powstała najprawdopodobniej 
w języku hebrajskim lub aramejskim, jednak w przeważającej części do 
naszych czasów zachowały się tylko ich późniejsze przekłady na grekę, 
łacinę, koptyjski, syryjski, etiopski i inne. Ich głównymi bohaterami są 
znane postaci biblijne, które jednak występują w nowych kontekstach, np. 
jako wizjonerzy, odbywający podróże do niebios, gdzie są im objawiane 
boskie tajemnice. Dużo miejsca zajmują w nich spekulacje na temat natury 
kosmosu, historii świata, dobrych i upadłych aniołów, pochodzenia zła, 
Boskiego sądu przy końcu czasów. 

Apokryfy Nowego Testamentu, zwane także apokryfami chrześcijań-
skimi, to teksty powstające od II wieku po Chr. przez kilka następnych stu-
leci, głównie w języku greckim, ale także po łacinie, syryjsku i w innych 
językach. Były to próby uzupełniania ksiąg Nowego Testamentu lub nawet 
ich zastąpienia. Dzielą się na 4 grupy równoległe do ksiąg Nowego Testa-
mentu: na apokryficzne ewangelie, dzieje, listy i apokalipsy. Cieszyły się 
dużą popularnością i wywarły wpływ na kulturę wieków średnich i czasów 
nowożytnych.

Biblia ma wysokie walory artystyczne, dzięki którym stała się wzo-
rem literackim często naśladowanym w późniejszych epokach. Do jej 
niezaprzeczalnych wartości należy obrazowość w opisach rzeczywistości 
i ludzkich przeżyć, obecność różnych gatunków literackich, metaforycz-
ność języka, doskonałość stylistyczna.

Znaczenie Biblii

Biblia, uważana za szczyt starożytnej literatury hebrajskiej, była dla 
Izraelitów świętym tekstem, który swe powstanie zawdzięczał boskiej in-
spiracji. Dla judaizmu najważniejsza jest najstarsza część Biblii, Pięciok-
siąg Mojżeszowy (Tora), w której znajduje się opis powstania świata, dzie-
je narodu izraelskiego aż do przybycia do ziemi Kanaan. Składają się nań 
księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa. Zostały 
tam zobrazowane najważniejsze idee i zasady moralne, które łącznie stano-
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wią wzory postaw i zachowań ludzkich. W Biblii znajdują się także wzory 
czy modele ważnych gatunków literackich, takich jak: pieśń, hymn czy 
psalm. Biblijne wątki tematyczne, postaci i symbole znalazły stałe miejsce 
w sztuce i literaturze późniejszych epok. 

Literatura żydowska

Oprócz pism biblijno-kanonicznych z okresu powygnaniowego i pism 
deuterokanonicznych zwanych przez protestantów apokryfami Starego Te-
stamentu do literatury żydowskiej można zaliczyć utwory apologetyczne. 
Niechętny lub nawet wrogi stosunek otoczenia do Żydów przyczynił się do 
powstania literatury apologetycznej, której najwybitniejszym przykładem 
był traktat wspomnianego już żydowskiego historyka Józefa Flawiusza 
(ok. 37-100) pt. Contra Apionem, gdzie autor odpierał zarzuty przeciwko 
Żydom, ukazując ich jako naród o długiej historii i wysokiej kulturze. 

Tradycje wychowawcze kultury żydowskiej znajdowały wyraz w trak-
tatach literackich należących do tzw. literatury mądrościowej, do której 
zalicza się dwa pisma deuterokanoniczne: Księgę Mądrości Salomona 
i Księgę Mądrości Syracha. Motywy zaczerpnięte z tych dzieł można 
znaleźć we wszystkich prawie utworach literatury wczesnożydowskiej. 
Ważną rolę w żydowskiej tradycji kulturowej odgrywały pisma prawnicze 
i związana z nią literatura, którą jednak ze względu na brak źródeł trudno 
byłoby zrekonstruować. Stosunkowo najwszechstronniejsze świadectwa 
dotyczące wczesnożydowskiego prawa grupowego zawdzięczamy odkry-
ciom z Qumran z lat 1947-1956, gdzie oprócz licznych tekstów, parafraz, 
tłumaczeń na grekę komentarzy i apokryfów biblijnych odnaleziono róż-
nego rodzaju przepisy i wskazówki dotyczące życia wspólnoty z okresu od 
roku 125 przed Chr. do 68 po Chr. 

Jednym z elementów żydowskiej tradycji literackiej są przeważnie 
uformowane poetycko teksty liturgiczne, które towarzyszyły świąteczne-
mu rytuałowi świątynnemu. Teksty te nie były na ogół spisywane i trudno 
byłoby je odtworzyć nawet w formie elementarnej. Niektóre części liturgii 
świątecznej przenikały do liturgii innych poza rabinackimi grup religij-
nych, jak np. do wspomnianej wspólnoty z Qumran, jakkolwiek z zacho-
wanego w języku hebrajskim stosunkowo obfitego materiału nie potrafi-
my zrekonstruować żadnego nabożeństwa. Warto podkreślić, że poetycko 
ukształtowane fragmenty włączane były często do tekstów prozaicznych. 
Już od czasów sprzed wygnania powstawały tzw. summariusze historycz-
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ne, które służyły do przedstawienia głównych dat dziejów żydowskich. 
Były one również dość popularne w literaturze okresy Drugiej Świąty-
ni, pozostając pod wpływem greckiego sposobu pisania historii. Przykła-
dem całościowego zarysu historii jest greckie dzieło Józefa Flawiusza pt. 
Dawne dzieje Izraela (z lat 93-94) przedstawiające całość dziejów narodu 
żydowskiego od początku świata aż do powstania przeciwko Rzymowi 
w roku 66, które zresztą szczegółowo opisał w dziele pt. Wojna żydow-
ska. Józef Flawiusz uważany jest za głównego przedstawiciela antycznego 
żydowskiego pisarstwa historycznego. Nieco starszy od Józefa Flawiusza 
Filon z Aleksandrii (ok. 20 przed Chr. do 45 po Chr.), który uchodził za 
reprezentanta synkretycznej filozofii żydowsko-greckiej, był autorem licz-
nych, częściowo zachowanych traktatów filozoficznych, apologetycznych, 
apologetyczno-historycznych i komentarzy biblijnych w języku greckim.

architektura i sztuka

Pierwszą ważną budowlą na terenie Palestyny była forteca w Tell el- 
-Ful wzniesiona w czasach panowania Saula. Znaczny postęp w zakresie 
budownictwa nastąpił za czasów Salomona, którego największym dzie-
łem była oczywiście wspaniała świątynia w Jerozolimie; w tym samym 
okresie powstały liczne ważne budowle publiczne i pałace w ośrodkach 
północnych, takich jak Hazor, Megiddo, a także na południu w Lachisz 
czy w Bet-Szemesz. Po podzieleniu się monarchii izraelskiej zaznaczył się 
wyraźny rozwój i doskonalenie techniki budowlanej. 

Religijny zakaz przedstawiania istot żywych, a przede wszystkim two-
rzenia idoli odbił się w sztuce palestyńskiej brakiem dzieł monumental-
nych. Jedynie na terenach zamieszkałych przez ludność kananejską po-
wstawały wizerunki bóstw żeńskich na glinianych tabliczkach oraz innych 
postaci kobiecych. W IX wieku przed Chr. wykonywano na terenie Pale-
styny reliefy w kości słoniowej, które służyły jako ornamenty ścienne lub 
ozdoby sprzętów. Częstym motywem ikonograficznym był uskrzydlony 
sfinks, którego postać przypomina biblijne cherubiny. Pieczęcie izraelskie, 
zbliżone w stylu i ikonografii do gliptyki całego obszaru, wyróżniają się 
częstą obecnością inskrypcji w piśmie linearnym. Ogólnie biorąc, staro-
żytna sztuka izraelska nie wytworzyła własnego, oryginalnego stylu.



Syria

od hegemonii królestwa Mitanni do inwazji hetytów

Położenie Syrii na szlakach łączących Azję Mniejszą z Mezopotamią, 
Palestyną, Egiptem i Arabią stanowiło przeszkodę w powstaniu nieza-
leżnego królestwa syryjskiego, gdyż kraina ta była nieustannie terenem 
ekspansji sąsiednich państw. W wiekach XVII-XVI przed Chr. obszar ten 
znalazł się pod władzą państwa Mitanni. W pierwszej połowie wieku XV 
przed Chr. faraon Totmes III po zwycięskiej bitwie pod Megiddo (1484 
przed Chr.) podporządkował sobie Palestynę, a w następnym dziesięcio-
leciu północną i środkową Syrię. Z kolei w pierwszej połowie wieku XIV 
przed Chr. Syria została opanowana przez Hetytów, którzy zdołali zawład-
nął także państwem Mitanni. 

od rewolty przeciwko hetytom do najazdu Ludów Morskich

W drugiej połowie tego stulecia wybuchła rewolta najpotężniejszych 
miast-państw syryjskich: Mukisz, Kadesz, Ugarit i innych przeciwko 
władzy hetyckiej, stłumiona jednak przez Mursilisa II. Stopniowo jednak 
w XIII wieku przed Chr. władza Hetytów na tych terenach uległa osła-
bieniu, wzrastało natomiast znaczenie poszczególnych miast syryjskich 
z Karkemisz na czele. Pod koniec wieku XIII przed Chr. inwazja Ludów 
Morskich doprowadziła do upadku wszystkie miasta-państwa syryjskie, 
zarówno na wybrzeżu Morza Śródziemnego, jak i w głębi kraju.

od napływu aramejczyków do upadku persji

Z końcem II tysiąclecia przed Chr. w Syrii dochodzą do znaczenia Ara-
mejczycy, którzy utworzyli grupę małych niezależnych państw, między 
innymi Bitadini i Bitbachiani, a przede wszystkim potężną grupę aramej-
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ską Aram-Damaszek, której rozkwit przypada na wieki IX i VIII przed 
Chr., podczas gdy większość ziem syryjskich znalazła się pod panowaniem 
asyryjskim. Po upadku państwa asyryjskiego z końcem wieku VII przed 
Chr. władzę nad Syrią przejęli Medowie, następnie w pierwszej połowie 
VI wieku przed Chr. Babilonia, a wreszcie Persowie, którzy pod wodzą 
Cyrusa Wielkiego zdobyli Babilon w roku 539 przed Chr. Syria, podobnie 
jak Palestyna, weszła formalnie w skład państwa perskiego jako satrapia 
Asyria. W roku 332 przed Chr. Syria została podbita przez Aleksandra 
Wielkiego i po upadku Persji stała się częścią jego ogromnej monarchii.

od bitwy pod ipsos do bitwy pod Magnezją 

Po bitwie pod Ipsos w roku 301 przed Chr. północna Syria została włą-
czona do monarchii Seleucydów, której założycielem był jeden z dawnych 
wodzów Aleksandra Wielkiego, Seleukos I Nikator. Ogromne królestwo 
syryjskie obejmowało tereny od Indii aż do zachodnich wybrzeży Azji 
Mniejszej, było jednak bardzo zróżnicowane pod względem etnicznym, 
kulturowym i religijnym. Postępująca hellenizacja zaznaczała się wyłącz-
nie w miastach i nie spowodowała konsolidacji kraju. Już w połowie III 
wieku przed Chr. Seleucydzi utracili wiele ważnych prowincji: Partię, 
Baktrię, Sogdianę. Antioch III po początkowych sukcesach militarnych 
i terytorialnych poniósł wielką klęskę w bitwie z Rzymianami pod Magne-
zją w roku 190 przed Chr., w wyniku której Syria utraciła część terytoriów 
na zachodzie i samodzielność polityczną, której w istocie nie udało jej się 
już nigdy odzyskać. 

od podboju rzymskiego do czasów bizantyńskich

W latach 64-63 przed Chr. Syria została opanowana przez Rzym i włą-
czona do Imperium Romanum jako jedna z jego prowincji. Od I wieku 
przed Chr. do III wieku po Chr. Rzym toczył z przerwami ciężkie wojny 
z królestwem partyjskim, które raz po raz zagarniało terytoria syryjskie, 
poczynając od zwycięstwa nad Rzymianami dowodzonymi przez Krassusa 
w roku 53 przed Chr. pod Carrhae w północnej Syrii. W czasach rzym-
skich Syria była podzielona na 10 okręgów, w IV wieku Konstantyn Wiel-
ki podzielił północną Syrię na 2 okręgi, a cesarz bizantyński Teodozjusz II  
w V wieku – z kolei pozostałą część Syrii na prowincje: Syria Prima (ze 
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stolicą w Antiochii) i Syria Secunda (ze stolicą w Apamei). W następnych 
stuleciach Syria została opanowana przez Persów. 

Społeczeństwo syryjskie w epoce brązu

Stosunkowo najlepiej dzięki zachowaniu obfitych źródeł znamy sys-
tem społeczny i administracyjny Ugarit, jednego z najważniejszych miast-
-państw starożytnej Syrii. Dowództwo armii powierzano doświadczonym 
wojownikom, sprawami kultu zajmowała się hierarchia kapłańska. Spo-
łeczeństwo syryjskie miało ustrój feudalny i dzieliło się na poszczególne 
klasy zależne od króla, różniące się między sobą obowiązkami, przywileja-
mi i funkcjami. Klasa wojowników, zwana mu, stanowiąca najważniejszą 
część armii syryjskiej, miała obowiązek walczyć na rydwanach bojowych. 
Silną pozycję w społeczeństwie ugaryckim miała szlachta, która zakładała 
latyfundia i dążyła do pozbycia się zobowiązań wobec króla.

religia i bogowie

Najważniejszym spośród bogów syryjskich był Baal, pod którego po-
stacią ukrywał się bóg burzy Hadad, przedstawiany z maczugą lub pioru-
nem. Jego kochanką i towarzyszką była bogini Anat. Na czele panteonu 
syryjskiego stał jednak El, uważany za ojca bogów, ze swoją partnerką – 
małżonką Atirat. Wśród bóstw żeńskich oddawano w Syrii cześć wielkiej 
bogini Astarte, której kult rozwinął się szczególnie w I tysiącleciu przed 
Chr. w Fenicji. Swoiste cechy, odbiegające nieco od standardów syryj-
skich, wykazuje religia samego Ugarit, w której ważną rolę odgrywał mo-
tyw boga umierającego i odradzającego się w rocznym cyklu natury. 

Mitologiczna epika syryjska

Niemal wszystkie zachowane teksty literackie z terenu Syrii pochodzą 
z Ugarit i zostały spisane w języku ugaryckim alfabetem klinowym na 
glinianych tabliczkach. Są to kopie datowane na wiek XIV przed Chr., 
ich oryginały powstały, jak się wydaje, około cztery stulecia wcześniej. 
Najważniejszy zachowany mitologiczny utwór ugarycki, Poemat o Baalu, 
jest zbiorem pieśni przedstawiających czyny tego boga. Inne zachowane 
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utwory epickie to poemat o Szaharze i Szalimie, niewielki poemat o Nik-
kal i boginkach Kathirat, fragmentarycznie zachowane sagi o bohaterach, 
mitologiczny poemat o Achacie i poemat o Kerecie. 

Sztuka i architektura

Sztuka syryjska z okresu XIX-XVI wieku przed Chr. była inspirowa-
na motywami akadyjskimi i nowosumeryjskimi, które potrafiła twórczo 
przetwarzać. Pewnego rodzaju uzupełnieniem sztuki syryjskiej były wy-
twory dworskich warsztatów rzemieślniczych. Jeśli idzie o sztukę z krę-
gów dworskich, to należały tu pieczęcie cylindryczne, dzieła monumen-
talne stanowiące wyposażenie pałacowe; sztuka ludowa reprezentowana 
była przez płaskie figurki terakotowe, rzeźby z brązu, kamienne statuetki 
i rodzaj steli z zarysowanymi postaciami ludzkimi. W sztuce syryjskiej 
od połowy wieku XVI przed Chr. zaznaczają się wpływy mykeńskie oraz 
egipskie, przy czym dość wyraźnie uwidoczniają się różnice między sztu-
ką miast nadmorskich a sztuką północnej Syrii. Charakterystyczny dla ar-
chitektury syryjskiej drugiej połowy II tysiąclecia przed Chr. jest budynek 
z wejściem ozdobionym portykiem i pomieszczeniami rozmieszczonymi 
po przekątnej, jak np. w pałacu w Alalach z XV wieku przed Chr.



aramejczycy

pochodzenie i początek państewek aramejskich

Sama nazwa „Aram” pojawiła się już w III tysiącleciu przed Chr. w in-
skrypcji akadyjskiego króla Naramsina. Koczownicze i półkoczownicze 
plemiona aramejskie, należące do północno-zachodniej grupy semickiej, 
przybyły na terytorium Syrii z rejonów Pustyni Syryjskiej i Arabskiej. Po 
upadku państwa hetyckiego na terenach północnej Syrii i południowej Azji 
Mniejszej zaczęły w okresie XI-IX wieku przed Chr. powstawać pierwsze 
państwa aramejskie. Były to rządzone przez królów typowe miasta-pań-
stwa, jak np. w Damaszku, w Geszur, Jaaudi-Samaal, Gurgum, Unki, Pa-
tin, Bit-Agusi, Bit Bachiani, a także w wielu innych miejscach. Najwcze-
śniejsze wiadomości o państwach aramejskich znajdują się w Biblii.

historia

Według Biblii królowie izraelscy Saul i Dawid prowadzili walki z pań-
stwami aramejskimi. Około połowy X wieku przed Chr. za panowania 
Salomona Aramejczyk Rezon zajął Damaszek i utworzył federacyjne kró-
lestwo Aramu, starając się przeciwstawić Izraelowi. Z kolei zagrożeniem 
dla państw aramejskich w Syrii stała się Asyria, której kolejni królowie 
w ciągu wieku IX i VIII przed Chr. dokonywali coraz to nowych podbojów 
na tym terenie, pomimo prób oporu ze strony Aramejczyków. W roku 732 
przed Chr. królestwo Aram-Damaszek zostało zdobyte przez asyryjskiego 
władcę Tiglatpilesara III, a w roku 720 przed Chr. ostateczną klęskę koali-
cji antyasyryjskiej utworzonej przez Aramejczyków z Damaszku i Arpadu, 
Hebrajczyków z Samarii i Fenicjan z Simiry zadał Sargon II, zdobywając 
zbuntowane miasta Karkar i Hama.
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państwa i społeczeństwo

Fragmentaryczne informacje o organizacji państwowej i społecznej 
Aramejczyków nie pozwalają na jej pełniejszą charakterystykę. Wydaje 
się również, że poszczególne miasta-państwa aramejskie dość znacznie 
różniły się między sobą, jeśli idzie o koncepcję państwowości. Królowie 
aramejscy, jak można sądzić, obejmując władzę z woli boga nie powoły-
wali się jednak na swoje boskie pochodzenie. Następcę tronu wskazywał 
król, nie zawsze był to jednak syn pierworodny. Na terenach zasiedlonych 
przez plemiona aramejskie o tradycjach koczowniczych wodzowie po-
szczególnych szczepów byli podporządkowani królom. W każdym z tych 
państw klasa rządząca składała się z ludzi pochodzenia aramejskiego. 

Bogowie aramejczyków

Początkowo Aramejczycy czcili tych samych bogów co Kananejczycy, 
dopiero w późniejszym okresie uformowała się religia i panteon aramej-
ski. Oddawali więc Aramejczycy cześć wielkiemu bogu burz Hadadowi, 
ojcu bogów Elowi, bogu słońca Szamaszowi, Baalowi-Hammonowi, bogu 
lunarnemu Sinowi, czczonemu pod imieniem Jarich. W poszczególnych 
regionach zamieszkałych przez ludność aramejską rozwijały się kulty 
wielu innych bóstw, często typu lokalnego lub obcego pochodzenia. Na 
południu, w Hamie i innych miejscowościach rozpowszechnił się kult Ba-
ala– Szamema, solarnego bóstwa rolniczego, szczególnie popularny póź-
niej, w epoce rzymskiej w Palmyrze. Dwa wielkie, starodawne sanktuaria 
aramejskie były poświęcone bogu Hadadowi: w Aleppo i w Damaszku. 

język aramejski

Język aramejski od końca I tysiąclecia przed Chr. występował na ob-
szarze od Samaal aż do Damaszku, rozpowszechnił się również w VII wie-
ku przed Chr. w Mezopotamii, a po objęciu panowania w Babilonii przez 
dynastię chaldejską stał się językiem międzynarodowym, używanym od 
Egiptu aż po Persję. Do tego sukcesu języka aramejskiego przyczyniło  
się adaptowanie przez Aramejczyków pisma fenickiego, znacznie prost-
szego niż pismo klinowe. W czasie niewoli babilońskiej Żydzi nauczyli 
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się języka aramejskiego, a po powrocie do ojczyzny używali go jako dru-
giego obok hebrajskiego. W języku aramejskim zostały spisane fragmenty 
Starego Testamentu, a być może i niektóre części Nowego Testamentu. 
Powszechnie uważa się, że Chrystus i Jego uczniowie posługiwali się ara-
mejskim. Upadek języka aramejskiego rozpoczął się dopiero w wieku VI 
po Chr. 

Literatura

Nie zachowały się żadne zabytki literatury aramejskiej, która, jak się 
przypuszcza, zawierała teksty mitologiczne, teologiczne, historyczne 
i naukowe. Bezsprzecznie świadczy o tym wykształcenie się literackie-
go języka aramejskiego, którego przykłady zostały odnalezione na monu-
mentalnych inskrypcjach pochodzących z okresu od połowy IX wieku do 
końca VIII wieku przed Chr. Inskrypcje te są rodzajem sprawozdań wład-
ców z ich czynów wobec bóstw, mają charakter oficjalnych dokumentów 
państwowych, a używana w nich frazeologia narodziła się z pewnością 
w kręgach dworskich. Oprócz inskrypcji typu państwowego zachowały się 
inskrypcje dedykacyjne w języku aramejskim wyryte na stelach lub figu-
rach przedstawiających bogów. W środowiskach hebrajskich powstawały 
w języku aramejskim takie dzieła, jak: hymny, roczniki, opisy rytuałów, 
a wreszcie opowiadania.

architektura i sztuka aramejska

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno sztuka, jak i architektura rozwijające 
się w miastach aramejskich nawiązywały do tradycji późnohetyckich, nie 
wykazując zbyt daleko idących różnic. Stosowana przez Aramejczyków 
technika architektoniczna była zbliżona w typie do wzorów rozpowszech-
nionych w całej Asyrii, przy czym niektóre szczegóły można przypisać 
dziedzictwu anatolijskiemu. Miasta aramejskie były otoczone fortyfika-
cjami, niekiedy nawet podwójnymi, bramy miejskie składały się z dwóch 
portali przedzielonych wąskim przejściem. Budowle składały się zwykle 
z kamiennych fundamentów oraz z kamiennego cokołu zbudowanego 
z prostokątnych bloków. Pałace aramejskie reprezentowały typ architek-
tury zwany bit hilani z charakterystycznym wejściem złożonym z otwarte-
go portyku kolumnowego prowadzącego do wewnętrznych pomieszczeń. 
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W miejskich ośrodkach aramejskich na początku pierwszego tysiąclecia 
przed Chr. rozwinęła się sztuka monumentalna w formie reliefów wyku-
tych w kamiennych płytach przedstawiających sceny i postaci z życia co-
dziennego, a także sceny rytualne i mityczne. Najważniejszym ośrodkiem 
sztuki aramejskiej i siedzibą szkół rzeźbiarskich było miasto Karkemisz.



Fenicja. Kartagina

a. Fenicja

najwcześniejszy okres 

Fenicja leżała na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, na tere-
nach dzisiejszego Libanu, zachodniej Syrii i północnego Izraela. Na połu-
dniu sięgała gór Karmel, na północy aż po miasto Gabala (Dżebele). Nazwę 
„Fenicja” (Foinike) mieli nadać tej krainie Grecy, jakkolwiek etymologia 
tego wyrazu nie jest dla nas jasna. Wszystkie ważne miasta fenickie znaj-
dowały się na wybrzeżu, by wymienić tylko Tyr, Sydon, Arwad, Berytos. 
Prawdopodobnie już w pierwszej połowie III tysiąclecia przed Chr. tereny 
te zamieszkiwała ludność semicka, a najstarszym miastem z czasów przed-
fenickich był portowy Byblos. Miasta fenickie nie odegrały ważniejszej 
roli politycznej w tym regionie głównie z tego powodu, że nigdy nie zdo-
łały stworzyć jednego organizmu państwowego. 

od Xii wieku przed chr. do bitwy pod Karkemisz

Inwazja Ludów Morskich około 1200 roku przed Chr. zniszczyła głów-
ne ośrodki fenickie: Tyr, Byblos, Sydon i Arwad. Okres rozwoju i względ-
nej niezależności politycznej miast fenickich po tym kataklizmie trwał sto-
sunkowo niedługo, gdyż już około roku 1100 przed Chr. nastąpiły pierw-
sze napady Asyryjczyków pod wodzą Tiglatpilesara I, który zmusił miasta 
Sydon i Arwad do płacenia daniny. Późniejsi władcy asyryjscy, Aszurna-
sirpal II i Salmanasar III w IX wieku przed Chr., w miarę podboju Fenicji 
ściągali daniny od kolejnych miast fenickich. Jednakże aż do połowy VIII 
wieku przed Chr. miasta te zachowały znaczną autonomię. Od czasów Ti-
glatpilesara III rozpoczął się opór Tyru przeciwko Asyryjczykom, którzy 
za panowania Sanheryba w roku 701 przed Chr. całkowicie zburzyli Sy-
don. Po upadku Asyrii pod koniec wieku VII przed Chr. i klęsce wojsk 
egipskich w bitwie przeciwko armii babilońskiej Nabuchodonozora II pod 
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Karkemisz w roku 605 przed Chr. Fenicja dostała się pod panowanie kró-
lestwa nowobabilońskiego.

od zdobycia Babilonu do najazdu arabów

Po zwycięstwie Cyrusa Wielkiego nad Babilonią w roku 539 przed Chr. 
Fenicja stała się jedną z satrapii imperium perskiego. Po bitwie pod Issos 
w roku 333 przed Chr., w której wojska Aleksandra Wielkiego pokonały 
armię perską, nastąpił w Fenicji okres panowania macedońskiego. Więk-
szość miast fenickich bez oporu poddała się dominacji Macedończyków, 
sprzeciwił się jedynie Tyr, którego mieszkańcy po zdobyciu miasta przez 
wojska Aleksandra zostali wymordowani lub sprzedani w niewolę. W epo-
ce panowania diadochów Fenicja, będąc terytorium spornym między Pto-
lemeuszami a Seleucydami, przeżywała okres upadku zakończony zaję-
ciem jej przez wojska rzymskie pod wodzą Pompejusza w roku 64 przed 
Chr. Następne stulecia były pomyślnym etapem dziejów Fenicji w grani-
cach Cesarstwa Rzymskiego. Po jego podziale w roku 395 po Chr. weszła 
w skład Cesarstwa Bizantyńskiego. Wreszcie w wieku VII została podbita 
przez Arabów. 

Kolonizacja fenicka

Zazwyczaj uważa się, iż kolonizacja fenicka w basenie Morza Śród-
ziemnego zaczęła się wkrótce po inwazji Ludów Morskich i objęła przede 
wszystkim północne wybrzeża Afryki, południowo-wschodnie wybrze-
ża Hiszpanii, Maltę, wybrzeża Sycylii i Sardynii. Nie wiemy dokładnie, 
kiedy rozpoczęła się kolonizacja fenicka. Być może pierwsze podróże 
handlowe w kierunku Zachodu Fenicjanie podjęli już w XI wieku przed 
Chr. Najstarsze kolonie fenickie, założone około roku 1000 przed Chr. to 
Utyka w Afryce i Gadir (Kadyks) w Hiszpanii. Spośród wielu innych ko-
lonii fenickich założonych w następnych stuleciach warto wymienić Tar-
tessos w Hiszpanii, w Afryce Leptis Magna, Hadrumetum, Hippo Regius 
a wreszcie Kartaginę (ok. roku 814 przed Chr.), która w wiekach VI-V 
przed Chr. utworzyła potężne imperium. Kolonie fenickie były w więk-
szości faktoriami handlowymi, jakkolwiek w niektórych z nich rozwijało 
się także rolnictwo. 
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Ustrój polityczny i gospodarka

Aż do VII wieku przed Chr. rządy w miastach fenickich sprawowali 
królowie. Wydaje się, że niektóre z tych miast-państw tworzyły federacje 
czy też amfiktionie pod przewodnictwem najsilniejszego, jak Tyr czy Sy-
don. W niektórych miastach, jak np. w Sydonie, rozwinęły się z czasem 
obok lub zamiast władzy królewskiej pewne formy samorządu miejskiego 
stanowiącego reprezentację obywatelską: mamy tu na myśli tzw. sufetów, 
czyli sędziów, którzy w odróżnieniu od sędziów izraelskich tworzyli stałą 
radę miejską wybraną spośród wolnych obywateli. 

W gospodarce fenickiej opartej na handlu wymiennym stosunkowo 
małą role odgrywało rolnictwo. Miasta fenickie produkowały i wysyłały 
do innych krajów naczynia stołowe, ozdoby, przedmioty z metalu, klej-
noty, a przede wszystkim sławne tkaniny barwione purpurą uzyskaną ze 
ślimaków rozkolca (murex). 

Religia

W miastach fenickich rozwijał się w różnych formach lokalnych kult 
Baala oraz bogini Astarte. W Tyrze i w Sydonie, podobnie jak w fenickich 
koloniach zachodnich, najpopularniejszymi i otaczanymi największym 
kultem bogami byli Melkart i Eszmun. Widoczna była w religii fenickiej 
tendencja do ujednolicania i łączenia poszczególnych bogów, co powodo-
wało zniknięcie niektórych z nich z ogólnego panteonu. Tendencja ta prze-
jawiała się między innymi w pojawieniu się podwójnych bóstw, takich jak 
Melkart-Reszef czy Eszmun-Melkart. Dotyczy to także bóstw żeńskich, 
przede wszystkim Astarte. Być może pewną rolę w panteonie fenickim 
odgrywał wielki bóg El, przywódca panteonu ugaryckiego. Często bóstwa 
fenickie występują w diadach lub triadach, w których element żeński re-
prezentuje zawsze Astarte, w Byblos i Berytos pod imieniem Baalat – Pani. 
Typowymi sanktuariami fenickim wydają się świątynie w Amrit i Sydonie. 
Święta i uroczystości religijne łączyły się z cyklem rolniczym. Najwyższy-
mi kapłanami byli sami królowie. 

alfabet fenicki i literatura

Fenicjanie byli wynalazcami alfabetu linearnego złożonego z 22 zna-
ków odpowiadających takiej samej liczbie fonemów spółgłoskowych. 
Wynalazek ten, niezwykle ważny dla kultury ludów europejskich, wszedł 
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w użycie w Fenicji około roku 1000 przed Chr., co potwierdzają inskryp-
cje znalezione w Byblos. Pismo fenickie zostało przejęte i adaptowane do 
potrzeb własnego języka w VIII wieku przed Chr. przez Greków. Nie za-
chowała się literatura fenicka, jedyne wiadomości o niej mamy ze źródeł 
pośrednich. Odnalezione zostały natomiast różnego rodzaju inskrypcje: 
wotywne na statuetkach bóstw, związane z budową lub odbudową świą-
tyń, epitafia umieszczone na grobowcach oraz pewna liczba oficjalnych 
inskrypcji z okresu od połowy IX do połowy VII wieku przed Chr.

Sztuka

Posiadane przez nas bardzo niepełne informacje na temat architektury 
fenickiej pozwalają jedynie opisać plan popularnych w Fenicji świątyń, któ-
re składały się z przedsionka, celli oraz miejsca świętego. Na cmentarzach 
fenickich przeważały groby szybowe lub groby ze schodkami. W sztukach 
plastycznych widoczne są wpływy egipskie, charakterystyczne dla okre-
su IX-VIII wieku przed Chr., podobnie jak w wyrobach rzemieślniczych 
z kości słoniowej, w których dominują tematy religijne. Tematyka fenicka 
lub egipska pojawia się na reliefach zdobiących misy wytwarzane przez 
rzemieślników. Przykładem sztuki egiptyzującej jest słynna stela z Amrit 
datowana na VII lub VI wiek przed Chr., przedstawiająca lokalne bóstwo 
zwane Szadrapa. Sztuka fenicka reprezentowała średni poziom, miała 
przede wszystkim charakter użytkowy. Zarówno fenickie dzieła sztuki, jak 
i wyroby rzemieślnicze były w dużych ilościach eksportowane – na Cypr, 
Rodos, na Samos oraz do kilku krajów śródziemnomorskich.

B. Kartagina

powstanie i walka o hegemonię 

Kartagina (Nowe Miasto) została według tradycji założona przez Fe-
nicjan w roku 814 przed Chr. przez fenicki Tyr na afrykańskim wybrzeżu 
Morza Śródziemnego, w pobliżu dzisiejszego Tunisu. Fenicjanie organi-
zowali wyprawy na Zachód już od schyłku II tysiąclecia przed Chr., ale 
dowody archeologiczne wskazują na wiek IX przed Chr., a datę założenia 
Kartaginy każą przesunąć o pół wieku później niż mówi tradycja histo-
ryczna. W VII wieku przed Chr. Kartagińczycy osiedlili się na wybrze-
żach Sycylii i Sardynii. Od VI wieku przed Chr. rozpoczęła się rywalizacja  
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między Kartagińczykami a Grekami o dominację w zachodniej części 
basenu Morza Śródziemnego. W roku 535 przed Chr. w sojuszu z Etru-
skami flota kartagińska odniosła zwycięstwo nad Grekami, a w roku 513 
przed Chr. Kartagińczycy nie dopuścili do założenia przez Spartę kolonii 
w Libii. W roku 509 przed Chr. Kartagina zawarła układ z Rzymianami 
w sprawie podziału stref wpływów. W roku 480 przed Chr. pod Himerą 
na Sycylii wojska kartagińskie poniosła ciężką klęskę w bitwie przeciwko 
siłom miast greckich na Sycylii.

Dalsze walki Kartagińczyków

Kolejne wojny Kartagina prowadziła z tyranem Syrakuz, Dionizju- 
szem I w latach 398-392, 382-375 i 368 przed Chr. o posiadłości na Sy-
cylii. Po zakończeniu wojen z Grekami Kartagina w drugiej połowie wie-
ku IV i w pierwszej połowie wieku III zdobyła bezsprzeczną hegemonię 
w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego i osiągnęła niebywały 
rozkwit gospodarczy dzięki prowadzonemu na wielką skalę handlowi mię-
dzynarodowemu. W roku 264 przed Chr. wybuchła wojna między Rzy-
mem a Kartaginą (tzw. I wojna punicka) na tle konfliktu interesów. Zakoń-
czyła się ona w roku 241 przed Chr. klęską Kartaginy, która musiała zrzec 
się posiadłości Sycylii, a także na Sardynii i Korsyce i wypłacić Rzymowi 
olbrzymią kontrybucję. 

Klęska, upadek i odrodzenie się Kartaginy

Rosnąca potęga Kartagińczyków w Hiszpanii i jej dążenie do rozsze-
rzenia swoich posiadłości w tym kraju doprowadziły do wybuchu II woj-
ny punickiej (218-202 przed Chr.), w której wódz kartagiński Hannibal 
po początkowych zwycięstwach nad Rzymianami na terenie Italii został 
ostatecznie pokonany przez nich w bitwie pod Zamą w roku 202 przed 
Chr. Zmuszona do wydania floty i zrzeczenia się wszystkich terytoriów 
zamorskich Kartagina była w następnych dziesięcioleciach nieustannie 
atakowana przez sojusznika Rzymu, króla Numidii Masynissę. III wojna 
punicka (149-146 przed Chr.) zakończyła się zupełną klęską Kartaginy i jej 
zrównaniem przez Rzymian z ziemią. Kilkadziesiąt lat później na miejscu 
Kartaginy powstała kolonia rzymska, której Cezar w roku 44 przed Chr. 
przywrócił dawną nazwę. W czasach cesarskich Kartagina była głów-
nym miastem prowincji rzymskiej Africa Proconsularis, ważnym centrum 
handlu, kultury i nauki. Od II wieku po Chr. Kartagina stała się jednym 
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z najaktywniejszych ośrodków starożytnego chrześcijaństwa. W roku 439 
została zdobyta przez Wandalów, w roku 534 wyzwolona przez wojska 
bizantyńskie pod wodzą Belizariusza, a w roku 697 podbita przez Arabów, 
którzy wytępili tam chrześcijaństwo.

Ustrój polityczny

W czasach najdawniejszych władza w Kartaginie należała do królów, 
których protoplastką miała być legendarna założycielka miasta, Dydona 
(Elissa). Prześladowana przez swojego brata Pygmaliona, który zamordo-
wał jej męża Acherbasa, uciekła z ojczystego Tyru i wraz z towarzyszami 
przybyła do wybrzeża Afryki, gdzie założyła Nowe Miasto – Kartaginę. 
Władza królewska przypuszczalnie nie była dziedziczna, ale większość 
znanych nam z imienia królów kartagińskich pochodziła z rodu Mago-
nidów. Od VI wieku przed Chr. działa w Kartaginie wybierany przez 
zgromadzenie ludowe senat złożony z 30 członków oraz rada licząca  
300 członków. Zgromadzenie ludowe wybierało na jeden rok również 
dwóch sufetów (sędziów), którzy przypuszczalnie zastąpili dawniejszych 
królów. Istniała także Rada Stu Czterech, która miała uprawnienia kontrol-
ne i sądownicze. Ustrój polityczny Kartaginy miał wyraźnie oligarchiczny 
charakter. Dość wcześnie został w Kartaginie przeprowadzony rozdział 
władzy wojskowej, cywilnej i sądowniczej. Podstawą armii kartagińskiej 
było wojsko najemne, wodami zaś z reguły mianowano członków tych 
samych rodów. 

religia i społeczeństwo

Najwyższym bóstwem panteonu kartagińskiego był wywodzący się 
z Fenicji Baal-Hammon, podobnie jak Melkart i Eszmun. Funkcję fenickiej 
Astarte jako bogini płodności przejęła Tanit, być może bogini pochodze-
nia afrykańskiego. Aż do wprowadzenia kultów greckich Baalowi – Ham-
monowi składano ofiary z niemowląt, których spalone kości zbierano do 
urn i umieszczano w stelach zaopatrzonych w napisy. Od wieku IV przed 
Chr. nastąpiła wyraźna hellenizacja religii kartagińskiej przejawiająca się 
we wprowadzeniu niektórych kultów greckich, jak np. Demeter. Zamiast 
tradycyjnych otwartych świątyń zaczęto teraz budować duże świątynie 
na wzór greckich. Władza i godności państwowe w Kartaginie należały 
do członków starych i bogatych rodów, prawdopodobnie pochodzących 
z Tyru. Obcokrajowcy osiedlający się w Kartaginie spotykali się z życz-



88 wSchóD Starożytny

liwym przyjęciem, szybko otrzymywali prawa obywatelskie. Niewolnicy, 
w większości Afrykańczycy, byli dobrze traktowani. Kobiety cieszyły się 
znaczną niezależnością, miały także prawo dostępu do najwyższych god-
ności kapłańskich.

gospodarka

Podstawą gospodarki kartagińskiej był handel, który stanowił właściwe 
źródło bogactwa państwa i obywateli. Największy zysk przynosił handel 
metalami – srebrem i cyną oraz złotem, eksport zboża, oliwy, solonych 
ryb i słynnej fenickiej purpury. Ponadto Kartagińczycy eksportowali wy-
roby ceramiczne i stolarskie, tkaniny, perfumy, biżuterię, kosztowne na-
czynia. Ważną pozycję w gospodarce kartagińskiej zajmowało rolnictwo,  
a w szczególności uprawa zbóż, warzyw, owoców, oliwki i winnej latoro-
śli. Hodowano osły, muły, konie, bydło rogate. Rozwijało się także rybo-
łówstwo i związane z nim przetwórnie ryb. 

Kultura i sztuka

Stosunkowo słabo zachowana architektura kartagińska była jednak do-
brze rozwiniętą dziedziną, z pewnością nawiązującą do budownictwa fe-
nickiego. Odkryte obok cytadeli Byrsa mury obronne zostały wzniesione 
z ogromnych bloków kamiennych łączonych specjalną zaprawą. Kapitele 
odkrytych w Kartaginie kolumn wykazują wyraźne pomieszanie stylów. 
Elementy zdobnicze architektury kartagińskiej odznaczają się bogactwem 
form i barw i niezbyt wielką oryginalnością. Świetnie rozwinęła się na-
tomiast w Kartaginie sztuka sepulkralna, do której należała umiejętność 
budowania głębokich szybów i ozdobnych komór grobowych, pięknych 
stel nagrobnych, sarkofagów i pomników wotywnych. Dużą popularno-
ścią cieszyła się w starożytności ceramika kartagińska, naczynia i lampki 
oliwne. W VII i VI wieku przed Chr. wyrabiano w Kartaginie niewielkie 
gliniane figurki przedstawiające postaci kobiece, później także boginie 
i bogów, jak również gliniane maski kobiet i mężczyzn. Inne znane wy-
roby rzemieślników kartagińskich to złota i srebrna biżuteria, przedmioty 
ze szkła, z kości słoniowej. Od III wieku przed Chr. rozwinęła się w Kar-
taginie sztuka tworzenia mozaik, która osiągnęła bardzo wysoki poziom 
w czasach rzymskich. 
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piśmiennictwo

Piśmiennictwo kartagińskie zachowało się jedynie w formie łacińskich 
cytatów z dzieła rolniczego Magona oraz z tekstów greckich opisujących 
wyprawę Hannona do Afryki. Mamy natomiast łacińskie dzieła pisarzy 
chrześcijańskich z terenu rzymskiej Afryki, z Tertulianem, św. Cyprianem 
i św. Augustynem na czele. Zachowała się także pewna liczba utworów  
pisarzy pogańskich, którzy pochodzili z rzymskiej Afryki lub działa-
li na jej terenie. Do najwybitniejszych należeli: komediopisarz Publiusz 
Terencjusz Afer (II wiek przed Chr.), historyk Lucjusz Anneusz Florus  
(II wiek po Chr.) oraz retor i filozof Lucjusz Apulejusz z Madaury (II wiek 
po Chr.).



persja

powstanie i upadek państwa Medów

Na początku pierwszego tysiąclecia przed Chr. na południe od jeziora 
Urmia założyli swoje siedziby Persowie, a spokrewnieni z nimi Medowie 
osiedlili się w tym samym mniej więcej czasie w północno -zachodniej 
i częściowo środkowej części Iranu. Według tradycji około roku 715 przed 
Chr. Deiokes (Daiaku) dał początek państwu Medów ze stolicą w Ekba-
tanie, którego konsolidacja nastąpiła na przełomie VII i VI wieku przed 
Chr. Za panowania jego następcy, Fraortesa zachodni Iran uległ najazdowi 
Scytów, którzy władali tu w latach 653-625 przed Chr. Zostali jednak wy-
parci przez Medów pod wodzą Kyaksaresa (625-583 przed Chr). Następca 
Kyaksaresa, Astyages (585-550 przed Chr.), odziedziczył po ojcu ogrom-
ne królestwo obejmujące Anatolię, zachodni Iran i południowo-zachodnią 
jego część razem z krainą Fars zamieszkałą przez Persów. W następstwie 
nieudolnych rządów został odsunięty od władzy przez Cyrusa II z rodu 
Achemenidów, dotychczas uzależnionego od Medów władcę Persji. 

początki i rozwój państwa perskiego

Protoplastami Persów, pasterskiego ludu indoirańskiego, były plemio-
na Ariów, które zajęły południowo-zachodni Iran na początku I tysiąclecia 
przed Chr., wypierając ludność autochtoniczną. Założycielem perskiej dy-
nastii królewskiej w krainie Fars (Pars) miał według tradycji być Ache-
menes (Hachmanisz), którego syn Teispes miał pod koniec pierwszej po-
łowy VII wieku przed Chr. zjednoczyć większość plemion perskich. Jego 
następcy, Cyrus I i Kambyzes I, nie wyróżnili się niczym szczególnym, 
natomiast kolejny władca, syn Kambyzesa I i wnuk Astyagesa, wspomnia-
ny wyżej Cyrus II zwany Wielkim (559-529 przed Chr.) zjednoczył pod 
swoją władzą wiele plemion irańskich i perskich, a następnie około roku 
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550 przed Chr. obalił Astyagesa, dzięki temu, że armia medyjska przeszła 
na stronę perską. 

imperium cyrusa wielkiego

W ten sposób Cyrus II stał się władcą ogromnego państwa, którego 
znaczną częścią było pokonane imperium medyjskie. W trakcie dalszych 
podbojów Cyrus zajął cały Elam i Partię, w roku 546 przed Chr. Lidię, 
pokonując jej króla, słynnego z nieprzebranych bogactw Krezusa. Po na-
rzuceniu władzy perskiej koloniom greckim doszło do wybuchu wojny 
domowej na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej. W roku 539 przed Chr. 
Cyrus z kolei wkroczył jako zwycięzca do Babilonu, ogłaszając, że jest to 
nowa stolica królestwa perskiego, a on sam jest jego prawowitym władcą. 
Zginął w roku 530 podczas wyprawy przeciwko koczowniczemu plemie-
niu Massagetów. 

imperium perskie pod rządami następców cyrusa wielkiego

Syn Cyrusa Wielkiego Kambyzes II (529-522 przed Chr.) zorganizo-
wał wyprawę przeciwko Egiptowi, pokonał armię faraona Psametycha II 
i przyłączył jego państwo do imperium perskiego. Zmuszony do powrotu 
z powodu groźby przewrotu w Persji, zginął w niewyjaśnionych okolicz-
nościach. Po śmierci Kambyzesa dowództwo nad armią perską objął Da-
riusz I, zwany Wielkim, należący do bocznej linii dynastii Achemenidów. 
Zdecydowanymi działaniami przywrócił w roku 521 przed Chr. pokój 
w państwie, podbił i przyłączył do Persji znaczną część północnych Indii, 
około roku 516 urządził wyprawę przeciwko Scytom i zajął Trację. 

powstanie miast jońskich

W roku 500 przed Chr. wybuchło powstanie miast jońskich przeciwko 
uciskowi perskiemu, zakończone zburzeniem Miletu, któremu z niewielka 
pomocą przyszły jedynie Ateny. W odwecie Persowie urządzili wyprawę 
przeciwko Grecji, ponieśli jednak klęskę pod Maratonem w roku 490 przed 
Chr. Kolejną wyprawę przeciwko Grecji podjął syn i następca Dariusza, 
Kserkses, w roku 480 przed Chr. Wyprawa zakończyła się jednak klęską 



92 wSchóD Starożytny

armii perskiej w dwóch bitwach: pod Salaminą i pod Platejami. Wreszcie 
w roku 449 przed Chr. Persowie musieli uznać niezawisłość miast jońskich 
w Azji Mniejszej. 

Kryzys i upadek państwa achemenidów

W roku 404 przed Chr. zbuntowany Egipt odłączył się od monarchii 
perskiej, a w roku 401 Cyrus Młodszy wystąpił przeciwko bratu, Artak-
serksesowi II, buntowali się satrapowie małoazjatyccy, dochodziło do po-
wstań w Fenicji i na Cyprze. Ostateczny cios imperium perskiemu zadał 
Aleksander Wielki, który w latach 334-330 przed Chr. pokonał i zdobył 
Persję, a jej król, Dariusz III, ostatni władca z dynastii Achemenidów zo-
stał zamordowany w roku 330 przed Chr. 

rządy Seleucydów

Na terenie Iranu po śmierci Aleksandra rządy objął jeden z jego daw-
nych dowódców, Seleukos, który jako Seleukos I Nikator (312-281 przed 
Chr.) był założycielem dynastii Seleucydów i twórcą ogromnego państwa 
obejmującego kraje od Syrii aż po Indie. Stolicą tego państwa Seleucydów 
była syryjska Antiochia. Kolejno od monarchii syryjskiej odpadały niektó-
re kraje, takie jak dolina Indusu już za rządów Seleukosa I, około roku 250 
przed Chr. Baktria, której satrapa Diodotos utworzył własne królestwo, 
wreszcie w roku 238 przed Chr. wschodnioirańskie plemię Parnów, którzy 
przyjęli nazwę Partów, opanowało satrapię Partii i Hyrkanii. 

powstanie, rozwój i upadek państwa partów

Założeniu własnego państwa przez wodza Partów Arsakesa bezsku-
tecznie usiłował przeszkodzić król Syrii Antioch III, który wyprawił się na 
Wschód w roku 209 przed Chr. Za rządów króla Mitrydatesa I (171-138 
przed Chr.) Partowie zajęli Medię i Babilonię, później musieli jednak pro-
wadzić walki z koczownikami ze Wschodu. W roku 53 przed Chr. armia 
partyjska zadała Rzymianom klęskę pod Carrhae, gdzie poniósł śmierć 
wódz rzymski Krassus. W następnych stuleciach Rzymianie byli zmuszeni 
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prowadzić ustawicznie wojny z Partami, przy czym punktem zapalnym 
była Armenia, gdzie zarówno Rzymianie, jak i Partowie starali się utrzy-
mać swoje wpływy. Kolejni cesarze rzymscy w wieku II i III prowadzili 
wielkie wyprawy przeciwko Partom. 

powstanie monarchii perskiej Sasanidów

W roku 224 władca perski Ardaszir pokonał i zabił ostatniego króla 
Partów Artabanusa V w bitwie pod Hormizdeganem. Ardaszir dał począ-
tek nowej dynastii perskiej – Sasanidów, którzy panowali w Iranie, Babilo-
nii i Mezopotamii w latach 226-652, przejmując za pośrednictwem partyj-
skich Arsacydów spadek kulturowy po Achemenidach. Pod panowaniem 
Szapura I Wielkiego (242-272) państwo perskie osiągnęło szczyt swojej 
potęgi, zadając w kilku bitwach ciosy Rzymowi. W roku 260 Szapur I  
w bitwie pod Edessą pokonał – częściowo zniszczył, a częściowo wziął do 
niewoli armię rzymską z cesarzem Walerianem na czele. 

Schyłek państwa perskiego

Okres zamętu, jaki nastąpił po śmierci Szapura I, skończył się wraz 
z objęciem władzy w Persji przez Szapura II (309-379), który kilkakrot-
nie z powodzeniem prowadził wojny z Rzymem. Za panowania jego na-
stępców rozpoczął się długotrwały kryzys państwa wskutek wzrastających 
wpływów arystokracji przeciwnej rządom Sasanidów oraz z powodu za-
grożenia zewnętrznego. Pewna poprawa nastąpiła za rządów Chosroesa I 
(521-579) dzięki reformom przeprowadzonym przez niego i przez jego po-
przednika Kawada I. Po okresie walk z Cesarstwem Bizantyńskim ostat-
nim królem perskim z dynastii Sasanidów został Jazdegard III; po jego 
śmierci w czasie ucieczki w roku 651 państwo perskie zostało ostatecznie 
opanowane przez plemiona arabskie. 

organizacja państwa perskiego

Głową państwa perskiego był król, zwany „królem królów”, którego 
dwór składał się z wpływowych arystokratów, wysokich dowódców woj-
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skowych, hierarchii kapłańskiej, haremu oraz urzędników tworzących cen-
tralny aparat biurokratyczny. Poza urzędami centralnymi działała od cza-
sów Dariusza sieć urzędów prowincjonalnych: utworzono 20 satrapii, które 
były wielkimi jednostkami administracyjnymi o różnym stopniu rozwoju 
gospodarczego. Dariusz wprowadził system podatkowy, który zapewniał 
pokrycie ogromnych wydatków państwowych na utrzymanie dworu i woj-
ska, na działalność budowlaną, wyprawianie wystawnych uczt itp. Dariusz 
puścił w obieg złotą monetę o wysokiej wartości, tzw. darejkę . 

Społeczeństwo perskie

Król dla poddanych był wcieleniem boga, zbliżali się więc do niego 
z bojaźnią, padali przed nim na twarz. Rada królewska złożona z człon-
ków najmożniejszych rodów perskich miała jedynie głos doradczy, król 
niczym nie był krępowany w swoich decyzjach. Uprzywilejowane miejsce 
zajmowali w państwie rodowici Persowie. Stanowiska satrapów piastowa-
li członkowie rodziny królewskiej i wybrani przez króla Persowie. Drugie 
miejsce po Persach zajmowali w państwie Medowie. Ludność w zamian za 
zabezpieczenie przed rabunkiem czy przesiedleniem musiała płacić dani-
ny, które z czasem spowodowały jej zubożenie i zastój gospodarczy. Lud-
ność wiejska była przywiązana do ziemi i zmuszana do świadczeń na rzecz 
właściciela majątku. Ujarzmione przez Persów ludy zachowywały swoją 
religię, zwyczaje, zajęcie, a nawet własne formy lokalnych rządów. 

gospodarka perska

Administracja perska nie ingerowała w stosunki społeczne i ekono-
miczne w krajach wchodzących w skład ogromnej monarchii. Pomimo 
postępującej integracji społeczeństw w obrębie monarchii perskiej nie na-
stąpiło wyrównanie poziomu gospodarczego poszczególnych regionów, 
z których każdy prowadził własną gospodarkę i własną politykę społeczną. 
Persowie i Medowie jako narody szczególnie uprzywilejowane przez wła-
dzę bogaciły się kosztem pozostałych grup ludności monarchii perskiej. 
Wszystkie satrapie zmuszone były wnosić coroczne daniny w złotych lub 
srebrnych monetach. Po reformach przeprowadzonych przez Dariusza I  
w całym państwie obowiązywał jednolity system miar i wag oraz jako pie-
niądz – złota darejka .
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nowy kodeks praw

Dariusz wprowadził w całym imperium perskim nowy kodeks prawny, 
który, narzucając wszystkim ludom w całej monarchii jednakowe normy 
prawne, wymuszał także jednolitość wymiaru sprawiedliwości. Było to 
prawo stanowione, nieuwzględniające prawa zwyczajowego, opierało się 
na autorytecie królewskim i wywarło znaczny wpływ na życie mieszkań-
ców ogromnego imperium. W każdej prowincji ustanowiono dwa trybuna-
ły: jeden zajmował się sprawami według prawa lokalnego, drugi osądzał 
sprawy podlegające prawu królewskiemu. 

administracja centralna

W państwie Achemenidów działała centralna kancelaria znajdująca 
się w jednej ze stolic, w Suzie, gdzie pracowali liczni sekretarze, pisarze, 
archiwiści i tłumacze. Część owych urzędników stanowili Grecy, którzy 
w ogóle odgrywali ważną rolę na dworze królewskim. Kancelaria była 
ośrodkiem łączącym króla z satrapami z pomocą gońców roznoszących 
rozkazy królewskie z wielką szybkością dzięki znakomitej sieci dróg. 
Zarządzanie olbrzymim państwem ułatwiało powoływanie specjalnych 
urzędników zwanych „oczami i uszami królewskimi”, którzy podlegali 
bezpośrednio królowi: ich zadaniem było przeprowadzanie regularnych 
kontroli wszystkich satrapii. Niektórzy satrapowie zdołali, korzystając 
ze słabości władzy królewskiej w niektórych okresach, wywalczyć sobie 
znaczną samodzielność polityczną.

główne ośrodki miejskie monarchii achemenidów

Cyrus Wielki, który zdobył Babilon w roku 539 przed Chr., ustanowił 
tam stolicę jednej z satrapii swojego imperium. Przez pewien czas stolicą 
państwa perskiego była Ekbatana, która została w VII wieku przed Chr. 
założona przez Medów, później stała się letnią rezydencją królów perskich 
i partyjskich. Ten sam król przeniósł stolicę do Pasargady, którą uważa się 
za ważny zabytek starożytnej architektury perskiej. Dariusz I Wielki zało-
żył nową stolicę w Suzie, która stanowiła odtąd zimową rezydencję królów 
perskich. Mieścił się tam skarbiec królewski i liczne pałace, które kazali 
sobie budować kolejni królowie perscy. W późniejszym okresie oficjalną 
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stolicą perską zostało miasto Persepolis, które nabrało większego znacze-
nia dopiero w czasach hellenistycznych. Został tam umieszczony skarbiec 
królewski oraz grobowce królów perskich. 

Religia perska

Głównym bogiem panteonu dobrych bóstw perskich był Ahuramazda, 
bóg Dobra i Światła, którego przeciwnikiem i przeciwieństwem był Ary-
man, zły duch, uosobienie wszelkiego zła. W drugiej połowie VII wieku 
przed Chr. wystąpił w północno-wschodnim Iranie prorok Zaratusztra, 
który głosił dualistyczny pogląd o istnieniu dobra i zła we wszechświecie, 
o odwiecznym konflikcie między Prawdą i Fałszem, nawoływał do spra-
wiedliwego postępowania. Bardzo ważną rolę w zaratusztrianizmie odgry-
wał ogień jako symbol Prawdy. Zwolennicy nauk Zaratusztry wchodzili 
w konflikt z wyznawcami wierzeń tradycyjnych religii indoeuropejskich. 
Stopniowo zaratusztrianizm znajdował akceptację Achemenidów, stając 
się jednocześnie konglomeratem różnych wierzeń i praktyk religijnych. 
W III wieku po Chr. pojawił się inny prorok perski, Mani, który nawołując 
do ascezy i celibatu nauczał o walce dwóch kosmicznych sił dobra i zła we 
wszechświecie. 

Sztuka i architektura

Sztuka perska miała zdecydowanie dworski charakter, odzwierciedla-
jąc imperialne aspiracje władców. W zachowanych zabytkach sztuki i ar-
chitektury widoczne są obce wpływy pochodzące z krajów uzależnionych 
przez monarchię perską. Eklektyzm sztuki perskiej nie wykluczał jej orygi-
nalności i wysokich walorów artystycznych. W Pasargadzie zachowały się 
ruiny pałacu, płaskorzeźba z portretem Cyrusa Wielkiego i grobowiec tego 
władcy. W Persepolis można podziwiać monumentalną Bramę Wszystkich 
Ludów ze strzegącymi jej rzeźbami uskrzydlonych byków oraz zespoły 
pałacowe, z których najstarszy został wzniesiony przez Dariusza I. W po-
bliżu Persepolis znajdują się wykute w skałach grobowce królów perskich 
ozdobione wspaniałymi płaskorzeźbami.



97perSja

piśmiennictwo

Najbardziej rozpowszechnionym językiem w wielonarodowym i wie-
lojęzycznym królestwie perskim był język aramejski, którego używała 
także administracja państwowa. Persowie posługiwali się językiem staro-
irańskim, który po zastosowaniu do niego uproszczonego pisma klinowe-
go liczącego 39 znaków stał się językiem pisanym, nie był jednak w po-
wszechnym użyciu jako język mówiony. Persowie nie stworzyli literatury 
świeckiej, zachowały się natomiast liczne inskrypcje oraz piśmiennictwo 
religijne z Awestą, świętą księgą mazdaizmu i zaratusztrianizmu na czele, 
spisaną w ciągu VI -IV stulecia przed Chr. Awesta znalazła w późniejszych 
czasach licznych komentatorów i egzegetów. 
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a. troja

troja w świetle badań archeologicznych

Stosunkowo najbardziej miarodajne są dane na temat dziejów Troi uzy-
skane w wyniku badań archeologicznych, gdyż zapisy historyczne greckie 
i rzymskie pochodzą ze znacznie późniejszych epok i mają charakter na 
wpół legendarny. Powstanie Troi datuje się obecnie na rok ok. 3000 przed 
Chr. Przyjmując zastosowaną w pracach odkrywkowych metodę numero-
wania warstw archeologicznych, ustalono, że tzw. Troja VI została zbudo-
wana około roku 1800 przed Chr. i była dużą osadą otoczoną potężnymi 
murami. Około roku 1300 przed Chr. Troja uległa zniszczeniu, nie potra-
fimy jednak ustalić właściwej przyczyny. Na jej miejscu została wkrótce 
wzniesiona Troja VII A, którą większość badaczy identyfikuje jako Troję 
Priama i Homera .

wojna trojańska i dalsze dzieje

Troja VII A została zniszczona przypuszczalnie przed rokiem 1200 
przed Chr. wskutek działalności ludzi, być może w rezultacie zdobycia 
i spalenia miasta przez wrogów. Przyjęcie takiej hipotezy byłoby zgodne 
z tradycyjnym datowaniem wojny trojańskiej na lata 1194-1184 przed Chr., 
w której koalicja państw achajskich miała dokonać inwazji i zburzyć Troję. 
Według mitu przyczyną wyprawy Greków przeciwko Troi miało być por- 
wanie przez księcia trojańskiego Parysa Heleny, pięknej żony króla Sparty 
Menelaosa. Po dziesięciu latach oblężenia i walk miasto zostało zdobyte 
i spalone przez Greków w roku 1184 przed Chr., mieszkańcy wymordowa-
ni lub wzięci do niewoli. Na miejscu Troi Priama powstała w epoce koloni-
zacji greckiej Troja VIII, a w czasach hellenistycznych i grecko-rzymskich 
Troja IX, która kwitła aż do czasów bizantyńskich.
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Kultura materialna w troi ii

Od czasów badań wykopaliskowych prowadzonych przez Henry-
ka Schliemanna, rozpoczętych w roku 1870 i kontynuowanych po jego 
śmierci przez Wilhelma Dörpfelda uważa się, że miejscem, w którym znaj-
dowała się Troja jest wzgórze Hissarlik w Troadzie w pobliżu Dardaneli 
między rzekami Skamander i Simoeis. Troja II, która rozwinęła się we 
wczesnej epoce brązu (druga połowa III tysiąclecia przed Chr.), i została 
strawiona, podobnie jak Troja I, przez gwałtowny pożar, była niewielką, 
potężnie ufortyfikowaną twierdzą zbudowaną z cegły i kamienia na planie 
czworokątnym. Znalezione przedmioty, wyroby z brązu – broń i narzędzia, 
a przede wszystkim ozdoby ze złota, srebra, elektronu i innych kruszców – 
tzw. „skarb Priama”, świadczą o wielkim bogactwie mieszkańców miasta. 
Na uwagę zasługuje także odkryta ceramika trojańska, zarówno formowa-
na ręcznie, jak i na kole garncarskim.

troja Vi i następne 

Datowanie początków miasta oznaczanego przez archeologów jako 
Troja VI napotyka na trudności związane datowaniem wcześniejszych 
miast na tym miejscu; za kres jej istnienia przyjmuje się rok ok. 1300 przed 
Chr. Troja VI zajmowała dwukrotnie większy teren niż Troja II, była także 
znacznie silniej ufortyfikowana. Również domy mieszkalne były o wiele 
większe, nowocześniejsze i staranniej zbudowane. Wytwarzano tam cera-
mikę szarą, bez dekoracji, wypalaną w specjalny sposób, a także naczy-
nia malowane. Troja VII A, wspomniana już jako miasto Priama, istniała 
stosunkowo krótko, zanim uległa zniszczeniu, i nie pozostawiła bardziej 
charakterystycznych śladów swojej kultury materialnej, podobnie jak Tro-
ja VIII i IX. 

B. Frygia

Frygowie

Kraina, którą zamieszkiwali Frygowie, leży na równinie w zachodniej 
części Azji Mniejszej, między Bitynią a Myzją. Osiedlenie się Frygów 
w zachodniej Anatolii dzisiejsza nauka datuje na schyłek drugiego tysiąc-
lecia przed Chr. mniej więcej około roku 1200 przed Chr. Był to lud indo-
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europejski, spokrewniony z Trakami, których królestwo rozciągało się na 
na północ od Hellespontu, we wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego. 
Przybysze z Mezopotamii, prawdopodobnie z rejonu górnego Tygrysu po 
upadku Nowego Państwa Hetytów wchłonęli dawną ludność tej krainy 
i założyli własne królestwo, którego stolicą było miasto Gordion.

Królestwo Midasa

W greckich legendach występuje postać Midasa, króla Frygów, który, 
jak się wydaje, panował we Frygii z końcem wieku VIII przed Chr. Za jego 
czasów królestwo frygijskie osiągnęło szczyt potęgi gospodarczej i poli-
tycznej, rozciągając swoje granice na południu aż do Cylicji, na zachodzie 
do wybrzeży Morza Egejskiego, na wschodzie do Eufratu. Około roku 700 
przed Chr. Frygia została opanowana przez Kimmerów, lud z północy, któ-
ry najechał i zniszczył królestwo frygijskie. Po wycofaniu się najeźdźców 
miasta frygijskie zostały odbudowane jako odrębne księstwa zależne od 
królów lidyjskich. 

Dalsze dzieje Frygii

Około roku 600 przed Chr. Frygia dostała się pod panowanie Lidii, nie 
przeszkodziło to jednak pomyślnemu rozwojowi miast frygijskich w na-
stępnym półwieczu. W roku 546 przed Chr. została podporządkowana 
Persji, stając się jedną z prowincji wielonarodowego imperium perskiego. 
W roku 333 przed Chr. została podbita przez Aleksandra Wielkiego, a po 
bitwie pod Ipsos w roku 301 przed Chr. weszła w skład wielkiej monarchii 
Seleucydów. W roku 133 przed Chr. ostatni król Pergamonu, Attalos III, 
Frygię, która już od roku 188 przed Chr. była częścią jego państwa, zapisał 
w testamencie Rzymowi. 

Frygia jako prowincja rzymska

W roku 116 przed Chr. większość terytorium Frygii znalazła się w ob-
rębie rzymskiej prowincji Azji, a w roku 25 przed Chr. pozostała część 
wschodnia została włączona do prowincji Galacji. Za panowania cesarza 
Dioklecjana (284-305) Frygia została osobną prowincją. Cesarz Konstan-
tyn Wielki (285-337) podzielił Frygię na dwie prowincje: Phrygia Prima, 
czyli Pacatiana i Phrygia Secunda, czyli Salutaris. Stolicą administracyjną 
pierwszej była Laodicea, drugiej Symnada. Po podziale państwa rzymskie-
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go przez Teodozjusza Wielkiego w roku 395 Frygia weszła do imperium 
wschodniego, stając się częścią Cesarstwa Bizantyńskiego.

Kilka wiadomości o kulturze frygijskiej

Nasza wiedza o kulturze Frygów sprowadza się do kilku zaledwie in-
formacji. Bez wątpienia język frygijski należał do rodziny języków indo-
europejskich. Zachowane inskrypcje w tym języku zapisane w alfabecie 
greckim zostały tylko częściowo odczytane. Większość znajduje się na 
pomnikach wykutych w skale i pochodzi z okresu od VIII do IV wieku 
przed Chr., pozostałe to głównie zaklęcia z II i III wieku po Chr. Język 
frygijski przetrwał aż do czasów bizantyńskich. Bardzo rozpowszechniona 
była w starożytnej Grecji i innych państwach muzyczna „skala frygijska”, 
której wynalazcami mieli być właśnie Frygowie. Mówiło się więc o „mu-
zyce frygijskiej”, którą uważano za hałaśliwą i dziką. 

Religia 

Naczelnym bóstwem panteonu frygijskiego była bogini natury Kybele, 
zwana także Wielką Macierzą (gr. Megale Meter, łac. Magna Mater). Kult 
Kybele rozpowszechnił się w całej Azji Mniejszej, później także w Grecji 
i w Rzymie, gdzie zaczęto jej oddawać cześć od roku 205 przed Chr. i usta-
nowiono specjalne święta – Megalesia. W czasie procesji posąg bogini wo-
żono na wozie zaprzęgniętym w lwy, jej kult uprawiali frygijscy korybanci 
i kreteńscy kureci, a także kapłani nazywani Gallami. Kult Kybele miał 
charakter orgiastyczny, jej wyznawcy w przystępie szaleństwa niekiedy 
dokonywali samokastracji. Główne sanktuarium Kybele znajdowało się 
we frygijskim mieście Pessinus. 

gordion

Głównym miastem i stolicą kwitnącego gospodarczo państwa Mi-
dasa było Gordion położone ok. 100 km na zachód od Ancyry (dzisiej-
szej Ankary). Było ono ważnym ośrodkiem wyrobów z brązu, z drewna  
i z kości słoniowej oraz inkrustowanych mebli. Znajdowała się tam sławna 
świątynia Zeusa, gdzie założyciel – eponim miasta, król Gordios, umieścił 
wóz i jarzmo przywiązane do dyszla za pomocą niezwykle splątanego wę-
zła, który rozciął Aleksander Wielki. Miasto miało monumentalną bramę, 
wspaniały zespół pałacowy i wiele domów typu megaronowego. W pobliżu 
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miasta znajdowały się tumulusy, groby typu kurhanowego, z których naj-
większy mierzy obecnie 53 m wysokości; w jego wewnętrznej komorze 
odkryto szczątki dorosłego mężczyzny. W pozostałych tumulusach praw-
dopodobnie pochowano członków rodziny królewskiej lub możnowładców.

c. Lidia

Królestwo lidyjskie

Leżąca w zachodniej części Azji Mniejszej Lidia graniczyła od północy 
z Myzją, od wschodu z Frygią, od południa z Karią. Granice z Frygią i Ka-
rią nie były ściśle określone i dlatego nadbrzeżne miasta Kyme, Smyrna, 
Efez i inne czasami były uważane za lidyjskie, niekiedy zaś za jońskie czy 
eolskie. Lidia posiadała wiele bogactw naturalnych, a samo jej położenie 
pomiędzy Grecją a wschodnia częścią Azji Mniejszej sprzyjało rozwojowi 
handlu. Przez Lidię przebiegały główne drogi łączące Wschód z Grecją. 

Zarys dziejów Lidii do czasów Krezusa

Pierwszą uchwytną historycznie dynastią królewską w Lidii byli Hera-
klidzi, wywodzący się rzekomo od samego Heraklesa, którzy mieli władać 
w tym kraju od czasów wojny trojańskiej do końca wieku VIII przed Chr. 
Druga dynastia królewska, Mermnadzi, sprawowali władzę w Lidii od ok. 
685 roku przed Chr. do 546 roku przed Chr. Założycielem tej dynastii był 
Gyges, który prowadził politykę ekspansji, dzięki której Lidia stała się po-
tęgą polityczna w tym regionie. Podobną politykę prowadzili jego następ-
cy, tocząc m.in. walki z Miletem w celu podporządkowania sobie jońskich 
wybrzeży Morza Egejskiego. 

panowanie Krezusa i dalsze losy Lidii

Zdołał tego dokonać dopiero ostatni król z tej dynastii, słynny z bo-
gactw Krezus (ok. 560-546 przed Chr.), który rozciągnął swoją władzę 
na całą równinę małoazjatycką, aż do rzeki Halys. Kres potędze lidyjskiej 
położył król perski Cyrus Wielki, który po rozbiciu armii Krezusa włączył 
Lidię do monarchii perskiej. Sardes, dotychczasowa stolica Lidii, stała 
się ośrodkiem administracji perskiej w zachodniej części Azji Mniejszej, 
a sam Krezus prawdopodobnie został perskim namiestnikiem Lidii. W ro-
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ku 334 przed Chr. Lidię zdobył Aleksander Wielki. Po śmierci Aleksandra 
Lidię przyłączono do państwa Seleucydów, a po roku 190 przed Chr. zna-
lazła się pod władzą królów Pergamonu. Wreszcie w roku 133 przed Chr. 
stała się częścią rzymskiej prowincji Azji. 

gospodarka

W okresie potęgi politycznej w Lidii rozwijał się na wielką skalę przede 
wszystkim handel międzynarodowy i wewnętrzny oraz rolnictwo, hodow-
la koni, owiec i bydła. Wełna owcza była przerabiana na tkaniny w warsz-
tatach lidyjskich. Lidia była również zasobna w bogactwa naturalne, takie 
jak złoto i srebro, które wydobywano w dużych ilościach. Umożliwiło to 
wprowadzenie w obieg już w VII wieku przed Chr. złotych i srebrnych mo-
net, których wynalazcami byli właśnie Lidyjczycy. Za wzorem Lidyjczy-
ków stosunkowo szybko pieniądz wszedł w użycie w całej Azji Mniejszej 
i w Grecji. Zastosowanie pieniądza sprzyjało dynamicznemu rozwojowi 
handlu. Wszystko to w epoce panowania Mermnadów przyczyniało się do 
zamożności społeczeństwa lidyjskiego i wielkiego bogactwa królów tej 
dynastii z Krezusem na czele.

Kultura

Kultura lidyjska pozostawała pod znacznym wpływem kultury grec-
kiej, która zresztą również ulegała jej oddziaływaniu. Krezus, który był 
wielbicielem kultury greckiej, nie szczędził swoich bogactw na wspieranie 
świątyni Apollona w Delfach, przyczynił się również do odbudowy sław-
nej świątyni Artemidy w Efezie. Dużą popularnością cieszyła się w Grecji 
muzyka lidyjska oraz literatura. Lidyjczycy mieli być również wynalaz-
cami wielu gier, które rozpowszechniły się w innych krajach. Zachowały 
się bardzo nieliczne fragmenty architektury lidyjskiej, natomiast sztukę li-
dyjską znamy z pięknych terakotowych płytek pokrytych płaskorzeźbami. 
W nekropoli położonej w pobliżu Sardes, stolicy Lidii, zbudowano wielkie 
grobowce tumulusowe, w których znajdowali miejsce spoczynku królowie 
i możnowładcy lidyjscy. 

język lidyjski

O ile przynależność rasowa Lidyjczyków nie jest nam znana, o tyle 
nie ma wątpliwości, że język lidyjski należał do grupy języków indoeu-
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ropejskich, być może był spokrewniony z językiem hetyckim. Zachowało 
się około 50 inskrypcji odnalezionych w Sardes na stelach nagrobnych 
w dawnej świątyni Artemidy. Datuje się je na okres VI-IV wieku przed 
Chr. W czasach geografa Strabona (I wiek przed Chr.) języka lidyjskiego 
używano jeszcze na pograniczu z Lykią. 

tracja 

Kraj i mieszkańcy

W czasach historycznych Tracja zajmowała wschodnią część Półwy-
spu Bałkańskiego, między dolnym Dunajem, Morzem Czarnym, Morzem 
Egejskim i rzeką Strymon. Pierwotnie sięgała do wybrzeży Adriatyku, 
później jednak, ok. roku 1300 przed Chr., Trakowie zostali odparci przez 
najeźdźców iliryjskich aż do rzeki Axius. Po roku 480 przed Chr. Trakowie 
stracili także tereny na zachód od rzeki Strymon na rzecz Macedończyków, 
którzy ok. roku 350 przed Chr. odebrali im również rejon Pangaios. Krainy 
zamieszkałe przez starożytnych Traków znacznie różniły się warunkami 
klimatycznymi: żyzna dolina rzeki Hebrus, pokryty lasami górski masyw 
Hemus i stepowa Dobrudża.

trakowie

Były to plemiona indoeuropejskie, które osiedliły się już w II tysiącle-
ciu przed Chr. na terenie Tracji, a od ok. roku 1200 przed Chr. częściowo 
również w Azji Mniejszej – w Bitynii, Frygii i Myzji. Owych wojowni-
czych plemion trackich, które tworzyły niezależne od siebie i skłócone 
między sobą królestwa, było około dwudziestu. Najważniejsze spośród 
nich to Geci z rejonów naddunajskich, Bessowie z okolic Hemu i Odry-
sowie z doliny Hebrusu. Na czele każdego z plemion stał król, dalej ary-
stokracja plemienna zajęta głównie udziałem w wojnach i polowaniem, 
a wreszcie lud, który trudnił się uprawą roli, hodowlą bydła i koni oraz 
wyrębem i karczowaniem lasów. 

Zarys dziejów tracji do śmierci aleksandra wielkiego 

Kiedy około roku 700 przed Chr. zaczęły powstawać pierwsze kolonie 
greckie na wschodnich i południowych wybrzeżach Morza Egejskiego, 
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Trakowie zaczęli się, przynajmniej powierzchownie, hellenizować. W la-
tach ok. 512-479 przed Chr. plemiona trackie znalazły się pod władzą per-
ską. Później, na kilkadziesiąt lat zjednoczyły się pod wodzą książąt odry-
skich Teresa i Sitalcesa, by około roku 400 przed Chr. znowu rozdzielić na 
osobne państewka. W roku 342 przed Chr. południowe plemiona trackie 
zostały podbite przez Filipa II Macedońskiego; później wojownicy traccy 
zasilili armię Aleksandra Wielkiego świetnymi oddziałami lekkozbrojnymi. 

od Lysimacha do protobułgarów

Od roku 323 do 281 przed Chr. Tracją władał jeden z diadochów, Ly-
simachos. Po jego śmierci królestwa trackie odzyskały niepodległość 
i wkroczyły w kolejny okres waśni. W latach 146-12 przed Chr. Rzymia-
nie prowadzili systematyczny podbój Tracji, której południowa i środko-
wa część została w roku 46 po Chr. zamieniona przez cesarza Klaudiusza 
w prowincję rzymską, Północna Tracja została natomiast przyłączona do 
Mezji. Za panowania cesarzy rzymskich, którzy rozwinęli sieć dróg trac-
kich, głównie dla celów strategicznych, w III i następnych stuleciach Tra-
cja wobec ciągłych napadów plemion barbarzyńskich stała się z koniecz-
ności prowincją o wyraźnie wojskowym charakterze. Z końcem VII wieku 
północną część Tracji zajęli Protobułgarzy. 

gospodarka tracka

Plemiona trackie wyraźnie dzieliły się na północne, które ulegały 
wpływom Kimmerów i Scytów, oraz południowe, poddane oddziaływaniu 
greckich kolonii. Grecy, którzy nieustannie się stykali się z południowy-
mi Trakami, uważali ich za barbarzyńców z powodu dzikich sposobów 
prowadzenia przez nich walki, składania ofiar z ludzi, tatuowania się itp. 
Nie przeszkadzało to jednak Grekom prowadzić z Trakami ożywionej wy-
miany handlowej, oferując im swoją ceramikę, wyroby metalowe i wino, 
kupując zaś od nich niewolników i drewno. Grecy otrzymywali także ze-
zwolenia na wydobywanie w kopalniach leżących w górach Pangaios złota 
i srebra, z którego niektórzy królowie traccy bili swoje monety. 

Kultura tracka

Język plemion trackich należał do odrębnej grupy języków indoeuro-
pejskich i z pewnością obejmował kilka lub nawet kilkanaście różniących 
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się między sobą odmian dialektycznych związanych z rejonami zamiesz-
kania poszczególnych plemion. Trakowie mieszkali przeważnie w otwar-
tych osiedlach, pozbawionych fortyfikacji. W epoce brązu rozwijała się 
rodzima kultura tracka, którą niektórzy badacze porównują do kultury my-
keńskiej z terenu Grecji. Wydaje się więc, że Trakowie uprawiali poezję 
i muzykę, którą Grecy uważali za dziką i barbarzyńską. W religii trackiej 
wyraźnie dominowały bóstwa związane z przyrodą i wegetacją, jak Dioni-
zos, którego orgiastyczny kult rozpowszechnił się w całej Azji Mniejszej, 
a później w Grecji. Na terenie Tracji odkryto groby kurhanowe, w których 
już w VI wieku przed Chr. chowano zmarłych. Groby książąt i arystokra-
tów trackich były szczególnie bogato wyposażone w piękne ozdoby z me-
tali szlachetnych lub z żelaza.



część ii

Starożytna grecja
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Kilkadziesiąt następnych stron poświęcimy kulturze starożytnej Grecji 
i Rzymu. Zamierzamy tutaj o wiele bardziej szczegółowo zająć się Grecją 
i Rzymem niż którąkolwiek z poprzednio omówionych kultur starożyt-
nego Wschodu, gdyż zarówno kultury większości narodów europejskich, 
jak i kultura polska od samych początków czerpały z przebogatej tradycji 
grecko-rzymskiej. Z tej samej tradycji wyrosła wielka cywilizacja chrze-
ścijańska, która obok greckiej i rzymskiej stała się podstawą kultury euro-
pejskiej. Nie ulega wątpliwości, że aby w pełni zrozumieć, jak powstały 
i jak ukształtowały się kultury europejskie, w tym także polska, trzeba po-
znać, przynajmniej w ogólnych zarysach, starożytną cywilizację grecko- 
-rzymską, która stanowiła ich fundament i źródło. 

grecja i jej mieszkańcy

Starożytni Grecy, tak samo jak współcześni, nazywali swój kraj „Hel-
las” – Hellada. Obejmowali tym określeniem nie tylko południową część 
Półwyspu Bałkańskiego, ale wszystkie krainy, w których mówiono po grec-
ku. Świat grecki to była dla nich przede wszystkim Grecja macierzysta na 
Półwyspie Bałkańskim, a także wyspy Morza Egejskiego – Eubeja, Cykla-
dy, Sporady – oraz wcześnie skolonizowane przez Greków wybrzeża Azji 
Mniejszej. W trakcie dalszej ekspansji terytorialnej zajęli na wschodzie 
wybrzeża Morza Czarnego, na zachodzie południową Italię (tzw. Wiel-
ka Grecja – Magna Graecia), prawie całą Sycylię, południowe wybrze-
ża dzisiejszej Francji i Hiszpanii, na południu w Afryce wybrzeże Libii 
z głównym miastem Cyreną (gr. Kyrene) oraz Egipt z miastem Naukratis. 
Ten olbrzymi obszar to przede wszystkim wybrzeża Morza Śródziemnego 
i Morza Czarnego, gdyż cywilizacja grecka była nierozerwalnie związana 
z morzem. Grecy zamieszkujący tereny odległe często o tysiące kilome-
trów od Grecji właściwej zachowywali silne poczucie jedności narodowej 
i kulturowej oparte na wspólnym pochodzeniu, języku, religii, obyczajach. 
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Grecy podkreślali przy każdej okazji swoją odrębność, wyższość nad lu-
dami niegreckimi, które nazywali barbarzyńcami (gr. barbaroi), a więc 
posługującymi innymi niż grecki językami.

grecja właściwa

Dla Greków właściwym światem helleńskim była Grecja macierzysta 
oraz archipelagi Morza Egejskiego i Morza Jońskiego. Grecja właściwa 
wyraźnie dzieliła się na trzy główne części: północną, środkową i połu-
dniową. Grecja północna to w istocie tylko jedna kraina – Tesalia leżąca 
na dwóch żyznych równinach. Epiru i Macedonii ze względu na ich od-
rębność i dzikość nie zaliczano do wspólnoty greckiej. Grecję środkową 
tworzyła wysunięta na zachód Akarnania, położona na wschód od niej Eto-
lia, Doryda, sąsiednia Fokida, Lokryda oraz Beocja z głównym miastem 
Teby, którą oddzielały od Attyki, najważniejszej krainy greckiej, góry Ki-
tajron i Parnas. Trzecia, południowa część Grecji, to Peloponez połączony 
z Grecją właściwą wąskim pasem lądu – Przesmykiem Korynckim. Na 
Peloponezie leżało osiem krain: Achaja, Elida, Argolida z niezależnymi 
państwami Korynt i Sykion, Arkadia, Messenia i najważniejsze z państw 
Peloponezu – Sparta (Lakonia).

archipelagi Morza jońskiego i egejskiego 

U zachodnich wybrzeży Grecji, wyspy Korkyra, Leukas, Kefalenia, Ita-
ka, Zakyntos na Morzu Jońskim zamieszkane były przez Greków. O wiele 
większe znaczenie miały dla świata greckiego wyspy Morza Egejskiego ob-
lewającego Grecję od wschodu, szczególnie jego część środkowa. Najważ-
niejsze spośród tych wysp to Tazos, Samotraka, Imbros, Lemnos, Lesbos, 
Skyros, Chios, Andros, Ikaria, Samos, Archipelagi Cykladów i Sporadów, 
na południu – Kytera, Kreta, Karpatos i Rodos. Wyspy te były rodzajem 
pomostu między Grecją macierzystą a zhellenizowanymi wybrzeżami Azji 
Mniejszej, na których rozwinęły się wielkie i bogate miasta, zamieszkane 
głównie przez ludność grecką: Chalkedon, Pergamon, Smyrna, Kolofon, 
Milet, Efez, Halikarnas. Były to nie tylko ważne ośrodki gospodarcze, ale 
także wielkie ogniska myśli i kultury greckiej.
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protohellenowie i achajowie

Pierwsze szczepy mówiące prawdopodobnie językiem greckim przyby-
ły na Półwysep Bałkański zza Dunaju we wczesnej epoce brązu, w drugiej 
połowie III tysiąclecia przed Chr. Najstarsze z nich zostały nazwane przez 
historyków Protohellenami („Przed-Grekami”) i zaliczały się do wielkiej 
rodziny ludów indoeuropejskich. Te napływające fale osadników grec-
kich zatrzymały się początkowo w północnych rejonach Bałkanów, głów-
nie w Tesalii, Macedonii i Epirze. Kilka stuleci później, około roku 1900 
przed Chr., ruszyły dalej na południe, do Grecji środkowej i na Peloponez. 
Ludność miejscowa stawiała jednak opór najeźdźcom. Plemiona greckie, 
które w tym właśnie czasie opanowały Półwysep Bałkański, nazywa się 
zazwyczaj Achajami. Nie zdołali oni jednak całkowicie zniszczyć istnieją-
cej tu kultury, zwanej helladzką (lub helladyczną). Nieco później stała się 
ona podstawą tzw. kultury mykeńskiej, której głównym ośrodkiem były 
Mykeny w Argolidzie.

cywilizacja minojska

Najstarsza i najwyższa cywilizacja w rejonie Morza Egejskiego, kul-
tura kreteńska, zwana także minojską od imienia mitycznego króla Krety 
Minosa, rozwijała się od połowy III tysiąclecia do ok. 1200 r. przed Chr. 
Największy rozkwit tej kultury przypadł na druga połowę II tysiąclecia 
przed Chr. Królowie Krety w tym okresie rozciągali swoją władzę daleko 
poza samą wyspę dzięki potężnej flocie (thalassokratia). Była to kultu-
ra niezwykle bogata i różnorodna. W okresie jej największego rozwoju 
powstały na Krecie wspaniałe pałace w Knossos, Fajstos, Malii, Gurnii 
i wielu innych miejscowościach. Uprawiano tam malarstwo freskowe 
i wazowe, rzemiosło artystyczne, a przede wszystkim ceramikę na nie-
zwykle wysokim poziomie. Powstał również dobrze zorganizowany i pil-
nie strzeżony system dróg, posługiwano się pismem, tzw. pismem linear-
nym A, które do dzisiaj nie zostało odczytane. Kwitła na Krecie również 
muzyka, tańce, śpiewy obrzędowe przy akompaniamencie liry lub kitary. 
Politeistyczna religia kreteńska miała charakter antropomorficzny, prze-
ważały w niej bóstwa żeńskie. Wysoka, a nawet wyrafinowana cywilizacja 
minojska upadła, jak się wydaje, pod naporem plemion achajskich, które 
ok. 1400 przed Chr. podbiły Kretę i uzależniły politycznie i gospodarczo. 
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Dwa wieki później, ok. 1200 r. przed Chr. Achajowie ustąpili miejsca no-
wym najeźdźcom – Dorom.

państwa achajskie

Największy rozkwit państw achajskich nastąpił w latach 1400-1200 
przed Chr. Oprócz Myken ważnymi ośrodkami władzy i kultury achaj-
skiej były takie miasta na Peloponezie, jak Tiryns, Argos, Pylos, Sparta, 
Orchomenos. Achajowie podejmowali dalekie wyprawy zdobywcze nie 
tylko w rejonie Morza Egejskiego, ale sięgali na zachód ku Wyspom Li-
paryjskim, Sycylii, wybrzeżom Apulii i Kampanii w Italii, a na wscho- 
dzie – ku wybrzeżom Azji Mniejszej. Jedną z owych wypraw zdobyw-
czych, może już ostatnią, była wojna trojańska, datowana przez Greków 
tradycyjnie na lata 1194-1184 przed Chr. Późniejsi poeci, a przede wszyst-
kim Homer w Iliadzie i Odysei, opiewali ją jako wojnę o piękną Helenę, 
żonę Menelaosa, króla Sparty. 

cywilizacja mykeńska

Wśród państw achajskich na Półwyspie Bałkańskim przodującą rolę 
odgrywały Mykeny, które były potężnym ośrodkiem politycznym i gospo-
darczym. Nie może więc nas dziwić fakt, iż całą ówczesną cywilizację 
achajską nazwano w czasach nowożytnych, jak już wspomnieliśmy, kul-
turą mykeńską. Już sam zamek mykeński, położony na wzgórzu i silnie 
obwarowany, otoczony tzw. „cyklopimi murami”, stanowił znakomity 
punkt strategiczny i umożliwiał panującym tam królom kontrolowanie ca-
łej równiny argolidzkiej. Świadectwami kultury mykeńskiej są nie tylko 
odnalezione fragmenty budowli, grobowców, sprzętów, narzędzi, ozdób, 
ale również odczytane w roku 1953 tzw. pismo linearne B, zachowane na 
glinianych tabliczkach w różnych punktach Grecji oraz na Krecie. Wiemy 
więc, że społeczeństwa achajskie opierały się na systemie hierarchicznym, 
na szczycie którego stał dziedziczny władca (wanaks), a na samym dole 
niewolnicy należący do króla, arystokratów lub nawet zwykłych obywate-
li. Głównymi zajęciami króla i związanych z nim panów było prowadzenie 
wojen i myślistwo. Religia mykeńska pozostawała pod silnym wpływem 
kreteńskim; obok wielu bóstw męskich znaczną rolę odgrywały w niej bo-
ginie, zwłaszcza Matka-Ziemia. Mykeńczycy, podobnie jak Kreteńczycy, 
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nie budowali swoim bogom osobnych świątyń, ale w swoich pałacach lub 
nawet w prywatnych domach wydzielali specjalne miejsca dla celów kul-
towych. Również sztuka mykeńska pozostawała pod wyraźnym wpływem 
tematyki i stylu minojskiego, była jednak bardziej od niej surowa, a na-
wet prymitywniejsza. Rozwinęło się tu więc malarstwo ścienne i wazowe, 
rzeźba, a przede wszystkim płaskorzeźba i rzemiosła artystyczne, w szcze-
gólności złotnictwo, ceramika i wyrób broni.

„wieki ciemne”

Dorowie w ciągu XII i prawdopodobnie XI w. przed Chr. stopniowo 
zajmowali całą Grecję kontynentalną, Peloponez, a następnie Kyterę, Kre-
tę, Cyklady, wyspy Rodos i Kos, wreszcie na wybrzeżu małoazjatyckim 
Przylądek Knidyjski i Półwysep Halikarnaski. Niemal całkowitej zagładzie 
uległa cywilizacja mykeńska, nastąpiły poważne zmiany w życiu społecz-
nym, w dziedzinie religii i obrzędów. Okres dziejów Grecji po najeździe 
Dorów był epoką zapaści kulturalnej i cywilizacyjnej, spowodował powrót 
do analfabetyzmu i zacofania. Tę epokę dziejów nazwano „wiekami ciem-
nymi”. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach wieku X przed Chr. Gre-
cja zaczęła się wydobywać z mroków owego „średniowiecza” i tworzyć 
nową, własną kulturę. Przodowały w tym miasta Jonii na wybrzeżu Azji 
Mniejszej oraz pobliskie wyspy, które nigdy nie zostały zalane falą najaz-
du doryckiego. Poematy Homera, Iliada i Odyseja, należą już do samego 
schyłku „okresu ciemnego” lub nawet do początku epoki, którą w dziejach 
kultury greckiej określa się mianem archaicznej.



epoka archaiczna 

Miasta-państwa epoki archaicznej

Epoka archaiczna obejmuje mniej więcej trzy stulecia od roku 800 do 
500 przed Chr. Jest to okres dość gwałtownych przemian zarówno w ży-
ciu gospodarczym i politycznym, jak też w dziedzinie kultury duchowej. 
Wydaje się, że Grecy znacznie silniej odczuwali teraz swoją przynależność 
do określonego miasta-państwa: byli więc nie tylko Hellenami, ale i Ateń-
czykami, Spartanami, Tebańczykami itd. Istniało ponadto pewne poczucie 
jedności plemiennej, a więc każdy Grek należał do plemienia Dorów (Pelo-
ponez, wyspy: Kreta, Tera, Rodos), Jonów (Attyka i południowo-zachod-
nie wybrzeża Azji Mniejszej) lub Eolów (Tesalia, Beocja, wyspa Lesbos) – 
mówił bowiem którymś z tych dialektów plemiennych. Najważniejsze 
znaczenie miała jednak przynależność do określonego państwa w sensie 
politycznym. Ujawniło się to szczególnie w okresie wojen prowadzonych 
między poszczególnymi państwami greckimi. 

W epoce archaicznej uformował się ostatecznie w Grecji system orga- 
nizacji państwowej. Po rozpadzie ustroju rodowego w wiekach XII do IX 
przed Chr. powstały tzw. miasta-państwa (poleis), które stanowiły typo-
wy dla Grecji twór polityczny. Rządy w miastach-państwach należały do 
wszystkich obywateli, były to niezależne, samorządne organizmy pań-
stwowe, działające na zasadzie porozumienia między obywatelami. Polis 
grecka była z reguły rządzona przez arystokrację, która działała poprzez 
radę złożoną z przedstawicieli najzamożniejszych i najbardziej wpływo-
wych rodów danego miasta. Wykonawcami postanowień rady byli miano-
wani przez nią urzędnicy. O wiele mniejsze znaczenie niż arystokratyczne 
rody miały w greckich miastach-państwach zgromadzenia ludowe. Uprzy-
wilejowana pozycja arystokracji w greckich poleis wynikała z jej bogac-
twa, którego źródłem była wielka własność ziemska i hodowla, w szcze-
gólności hodowla koni. W niektórych greckich poleis zachował się tytuł 
królewski na oznaczenie pewnych urzędników, nie zaś jako odpowiednik 
władzy monarszej: np. w Atenach, w Argos, Koryncie, Sparcie. Jedynie na 
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peryferiach świata greckiego utrzymała się rzeczywista władza królewska, 
jak np. w Macedonii czy Epirze. 

Kolonizacja grecka

Szczególne znaczenie dla całej Grecji w epoce archaicznej miała ko-
lonizacja. Trwała ona od połowy VIII w. do połowy VI w. przed Chr. i ze 
względu na swój zasięg i rozmach nosi w historii miano „wielkiej koloni-
zacji”. Przebiegała w 2 etapach: pierwszy, rozpoczęty około 750 r. przed 
Chr., objął wyspy i wybrzeża Morza Jońskiego, Sycylię i południową Ita-
lię, Libię i południowe wybrzeża dzisiejszej Francji; w drugim etapie, po 
roku 650 przed Chr., – wybrzeża Morza Czarnego, gdzie w krótkim czasie 
powstało mnóstwo greckich miast, gmin i osad. Przyczyną kolonizacji by-
ło przeludnienie Grecji właściwej, brak ziemi, zboża i surowców, z drugiej 
zaś strony zatargi społeczne lub polityczne. W poszukiwaniu lepszych wa-
runków życia Grecy, którzy odznaczali się żądzą poznania świata i zamiło-
waniem do dalekich podróży, opuszczali własne miasta-państwa i zakłada-
li kolonie w różnych rejonach ówczesnego świata. Od połowy VII w. przed 
Chr. rozpoczęła się kolonizacja Egiptu, gdzie mieszkańcy Miletu założyli 
w delcie Nilu miasto Naukratis. W wyniku kolonizacji kultura grecka roz-
przestrzeniła się na ogromnym obszarze, który obejmował w istocie cały 
ówczesny świat. Kolonie greckie, zachowując niezależność polityczną od 
swoich metropolii, pozostawały jednak z nimi w przyjaznych stosunkach. 
Koloniści, wyruszając z rodzinnego miasta-państwa, zabierali z sobą świę-
ty ogień jako symbol łączności z ojczyzną. 

prawodawcy greccy

W ciągu VII i VI w. przed Chr. w wielu greckich miastach-państwach 
dokonały się przewroty polityczne, których celem było rozwiązanie pa-
lących problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. Pierwsi 
prawodawcy pojawili się w zachodnich koloniach greckich, gdzie nie było 
tradycji prawa zwyczajowego. Wśród najsłynniejszych prawodawców wy-
mienia się Ateńczyków: Drakona (VII w. przed Chr.) i Solona (początek 
VI w. przed Chr.), a także Spartanina Lykurga (IX wiek przed Chr.), który 
jest uważany za twórcę ustroju państwa spartańskiego. Szczególną rolę 
jako prawodawca odegrał w Atenach Solon, któremu obywatele w roku 
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594 przed Chr. powierzyli przeprowadzenie reform ustawodawczych i po-
litycznych w celu ochrony słabych i pokrzywdzonych oraz poskromienia 
wszechwładnej dotychczas arystokracji.

Działalność tyranów

Kryzys społeczny, ekonomiczny i polityczny w wielu państwach grec-
kich w ciągu wieku VII doprowadził do powstania tyranii jako formy 
przejściowej między rządami arystokracji a demokracją. Wyraz tyrannos 
oznaczał władzę monarszą, narzuconą i sprawowaną przez daną osobę, 
bez podstawy konstytucyjnej. Początkowo w wiekach VII i VI przed Chr. 
„tyrania” nie miała dla Greków znaczenia ujemnego; dopiero później,  
w IV w. przed Chr., stała się dla nich przeciwieństwem demokracji, synoni-
mem rządów terroru i niesprawiedliwości. Tyrani jako uzurpatorzy, którzy 
nielegalnie zagarnęli władzę i utrzymywali ją siłą, pojawili się w miastach 
Jonii – Milecie, Efezie, a także w Koryncie, Sykionie, Megarze, Atenach, 
na wyspach Samos, Lesbos, Sycylii. Najbardziej znanymi tyranami byli: 
Trazybulos w Milecie (VII w. przed Chr.), Polykrates na Samos (VI w. 
przed Chr.), Pizystratydzi w Atenach (VI w. przed Chr.), Gelon i Hieron 
w Syrakuzach (V w. przed Chr.).

Tyrani opierali zazwyczaj swoją władzę na szerokich masach ludności, 
wykorzystywali istniejące prawa i instytucje dla swojej własnej i samowol-
nej polityki. Przyczyniali się jednak do polepszenia sytuacji najbiedniej-
szych warstw dzięki robotom publicznym w miastach oraz konfiskowaniu 
i rozdawaniu między biedotę wielkich posiadłości rolnych. Znosili długi, 
brali lud w opiekę przed sądami, odsuwali od władzy i pozbawiali mająt-
ków oraz wpływów arystokrację. Zyskiwało im to przychylność i poparcie 
ludu oraz nienawiść arystokratów. Tyrani greccy otaczali się wybitnymi 
artystami i poetami, których zapraszali na swoje dwory z różnych stron 
świata greckiego, organizowali z wielkim przepychem igrzyska i uroczy-
stości religijne. Rządy tyranów były zazwyczaj krótkotrwałe, kończyły 
się najczęściej ich wygnaniem, władza w państwie przechodziła wówczas 
z powrotem w ręce arystokracji.

położenie niewolników i obcokrajowców

W greckich miastach-państwach część ludności nie posiadała praw 
obywatelskich. Byli to obcokrajowcy – przybysze z innych państw, któ-
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rzy osiedlali się w danej polis ze względu na możliwość zdobycia ma-
jątku przez uprawianie handlu lub rzemiosła. Jednak nawet wzbogaceni 
obcokrajowcy nie nabywali praw obywatelskich. Pozbawieni praw oby-
watelskich byli w Grecji także niewolnicy, którzy rekrutowali się z jeńców 
wojennych, ludzi schwytanych i sprzedanych przez piratów, a także dzieci 
urodzone przez niewolnice, porzucone przez rodziców i dzieci niewypła-
calnych dłużników. Najczęściej zatrudniano niewolników jako służbę do-
mową, w warsztatach rzemieślniczych, rzadziej w gospodarstwach wiej-
skich. Rola niewolników w życiu gospodarczym i społecznym antycznej 
Grecji stopniowo wzrastała; największe znaczenie niewolnictwo osiągnęło 
w V i IV w. przed Chr. 

gospodarcza i społeczna rola pieniądza 

Za wynalazców monety jako oficjalnego środka płatniczego uważa się 
Lidyjczyków. Prawdopodobnie monety lidyjskie, sporządzone z elektronu, 
stopu złota i srebra, dostały się jako pierwsze na rynek grecki w miastach 
Azji Mniejszej. W epoce archaicznej głównymi miarami wartości były 
w Grecji talent, mina i drachma, które posiadały określoną wagowo ilość 
srebra. W ciągu VII w. przed Chr. większość greckich miast-państw wyda-
wała własne pieniądze opatrzone odpowiednią pieczęcią. Wprowadzenie 
pieniądza przyczyniło się do rozwoju gospodarki greckiej, w szczególno-
ści handlu i rzemiosła. W rezultacie powstała nowa, wzbogacona warstwa 
rzemieślniczo-handlowa, która starała się stopniowo wyprzeć dawną ary-
stokrację i zdobyć władzę w miastach-państwach. Zaostrzył się również 
antagonizm między zamożnymi warstwami społeczeństwa a biedotą, która 
domagała się zniesienia długów i nowego podziału ziemi.

państwa greckie w epoce archaicznej

ateny

od epoki królewskiej do upadku pizystratydów

Według tradycji Ateny od samego początku miały być zamieszkane przez 
ludność autochtoniczną, rządzoną przez królów. Aż do czasów Tezeusza 
Attyka dzieliła się na kilka odrębnych, podległych władcom Aten królestw, 
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które w XIII w. przed Chr. miał zjednoczyć Tezeusz. Po zniesieniu władzy 
królewskiej, w VIII w. przed Chr. rządy w państwie sprawowali arysto-
kraci (eupatrydzi), którzy spośród siebie wybierali rządców (archontów). 
Nadrzędnym organem sądowym i kontrolnym w państwie był Areopag – 
najwyższa rada. Około roku 630 doszło w Atenach wskutek niezadowole-
nia ludności wiejskiej, bezwzględnie wyzyskiwanej przez eupatrydów, do 
tzw. zamachu Kylona, który wraz z grupą zwolenników usiłował zdobyć 
władzę. Spisek jednak nie powiódł się, sam Kylon zbiegł, a jego towa-
rzysze zostali wymordowani. Wrzeniu społecznemu nie położyło również 
kresu spisanie na żądanie ludu przez Drakona w roku 621 przed Chr. praw 
zwyczajowych, które przewidywały niezwykle surowe kary za wszelkiego 
rodzaju wykroczenia i przestępstwa (przysłowiowe „drakońskie prawa”). 
Dopiero reformy Solona z roku 594 przed Chr. przyniosły znaczną po-
prawę sytuacji politycznej, nie rozwiązały jednak wszystkich problemów 
społecznych. Najważniejsze z owych reform to zniesienie długów, niewoli 
za długi, ustawowe uznanie własności prywatnej, wprowadzenie cenzusu 
majątkowego i na tej podstawie podział ludności Attyki na 4 klasy mająt-
kowe, ustanowienie zgromadzenia ludowego i sądu przysięgłych. 

Po zakończeniu działalności Solona rozpoczęła się w Atenach walka 
trzech wrogich sobie stronnictw, zakończona ostatecznie w roku 560 obję-
ciem władzy przez Pizystrata (560-527 przed Chr.), który również przepro-
wadził jako tyran szereg ważnych reform politycznych i gospodarczych. 
Skonfiskował wielkie dobra ziemskie eupatrydów i rozdzielił je między 
małorolnych chłopów, utworzył kredyt państwowy dla rolników, wprowa-
dził ulgi podatkowe. Zasługą Pizystrata było umocnienie gospodarki ateń-
skiej, rozbudowa floty handlowej i wojennej, przekształcenie Aten w no-
woczesne miasto handlowo-przemysłowe. Za jego rządów powstał szereg 
wspaniałych, monumentalnych budowli publicznych, jak świątynia Pallas 
Ateny na Akropolis, rozpoczęto budowę świątyni Zeusa Olimpijskiego, 
wzniesiono świątynię bogini Demeter w pobliskiej Eleusis. Tyran prze-
kształcił ludowe święto ku czci bogini Ateny, opiekunki miasta, w wielką 
uroczystość zwaną Panatenajami, połączoną z zawodami gimnastycznymi, 
poetyckimi i muzycznymi. Ustanowił również Wielkie Dionizje – wspa-
niałe święto ku czci boga wina i wegetacji, Dionizosa. Rządy Pizystra-
ta były okresem świetności Aten we wszystkich dziedzinach; poparciem 
tyrana cieszyły się literatura i sztuka, za jego czasów miały ostatecznie 
zostać spisane i zredagowane poematy Homera – Iliada i Odyseja . 

Syn Pizystrata, Hipparch, który wraz z bratem Hippiaszem sprawował 
rządy w Atenach w latach 527-514 przed Chr., również otaczał opieką po-



119epoKa archaicZna

etów i artystów. Rządy Pizystratydów zakończyły się katastrofą: Hipparch 
zginął w roku 514 przed Chr. z rąk spiskowców, a Hippiasz 4 lata później 
musiał pójść na wygnanie. Na czele opozycji zwróconej przeciwko ustro-
jowi arystokratycznemu, który został w Atenach na krótko przywrócony 
dzięki poparciu konserwatywnej Sparty, stanął Kleistenes, potomek zna-
komitego rodu Alkmeonidów, przywódca stronnictwa demokratycznego. 
W roku 508 przeprowadził szereg ważnych reform ustrojowych, które 
stały się podstawą demokracji ateńskiej, m.in. dokonał nowego podziału 
administracyjnego Attyki. Przypisuje się mu także ustanowienie tzw. sądu 
skorupkowego (ostracyzm), na podstawie którego zgromadzenie ludowe 
miało prawo skazywać na wygnanie obywateli uznanych za niebezpiecz-
nych dla systemu demokratycznego.

Sparta

od powstania do utworzenia Związku peloponeskiego

Obok Aten szczególną rolę w dziejach antycznej Hellady odegrała 
Sparta zamieszkana przez ludność wywodzącą się z plemienia Dorów. Sa-
me warunki naturalne tego kraju, jego odcięcie od morza, określiły wy-
jątkową rolę Sparty w świecie greckim, jej specyficzny ustrój społeczny 
i polityczny, wyzwoliły także zaborcze dążenia samych Spartan wobec 
krajów sąsiednich, a przede wszystkim wobec położonej na zachód Mes-
senii. Początki Sparcie dali prawdopodobnie najeźdźcy doryccy, którzy; 
pokonawszy ludność achajską, osiedlili się na terenach 5 wsi w okolicy 
Amykle, z których w ciągu IX w. przed Chr. powstała Sparta, jedyna po-
lis w Lakonii. W wyniku licznych podbojów i zdobyczy terytorialnych na 
Peloponezie, trzech ciężkich wojen z Messenią w VII i V w. (tzw. Trzecia 
wojna meseńska była w rzeczywistości buntem helotów) przed Chr. oraz 
pokojowych przymierzy Sparta zdołała w połowie VI wieku przed Chr. 
utworzyć Związek Peloponeski, w którym odgrywała rolę hegemona. Do 
Związku weszły w zasadzie wszystkie, z wyjątkiem Argos, Achai i pół-
nocnej Arkadii, państwa Peloponezu, a także Megara, Korynt i Sykion. 
Państwa-członkowie Związku mieli obowiązek dostarczać kontyngent 
wojskowy oraz nieść pomoc wszystkim uczestnikom przymierza w razie 
zagrożenia wewnętrznego lub zewnętrznego. 
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Ustrój społeczny i polityczny Sparty

Sparta zasadniczo różniła się ustrojem społecznym od innych państw 
greckich. Społeczeństwo spartańskie składało się z 3 wyraźnie od siebie 
oddzielonych klas. Warstwę panującą stanowili spartiaci tworzący wspól-
notę „równych” i będący jedyną grupą pełnoprawnych obywateli. Podsta-
wą ich utrzymania były dochody z przydzielonej im przez państwo ziemi, 
a głównym zajęciem służba wojskowa. Drugą kategorią wolnej ludności 
Sparty byli tzw. periojkowie, trudniący się rolnictwem, hodowlą i rze-
miosłem, pozbawieni praw politycznych, ale posiadający pełną swobodę 
w zakresie gospodarczym. Na samym dole tej drabiny społecznej znajdo-
wali się tzw. heloci – niewolnicy rekrutujący się spośród ludności podbi-
tej, przydzielani przez państwo poszczególnym spartiatom dla uprawiania 
ich ziemi, zależni całkowicie od swoich panów, pozbawieni jakichkolwiek 
praw; dla utrzymania helotów w posłuszeństwie spartiaci organizowa-
li ekspedycje karne, wysyłając do oddalonych części Lakonii tajną poli-
cję (tzw. krypteia), która zabijała podejrzanych lub niebezpiecznych dla  
Sparty helotów. 

Na czele państwa spartańskiego stało 2 królów, których władza została 
ograniczona do sprawowania dowództwa nad armią, i to jedynie w czasie 
wojny, gdyż nawet decyzja o wypowiedzeniu wojny należała do zgroma-
dzenia ludowego (tzw. apella). Władza wykonawcza, kontrola życia pu-
blicznego obywateli, nadzór nad przestrzeganiem prawa, a także cywilna 
władza sądownicza znajdowały się w rękach 5 eforów wybieranych przez 
apellę. Istniała ponadto w Sparcie rada starców, tzw. gerusia, która stano-
wiła najwyższy sąd w sprawach karnych, kontrolowała także politykę za-
graniczną państwa. Oligarchiczny ustrój Sparty miał rzekomo zostać usta-
nowiony w IX w. przed Chr. przez na wpół legendarnego króla Lykurga. 
Pierwszym dokumentem, na którym miała się opierać organizacja Sparty 
jako miasta-państwa, była tzw. Wielka Retra – kodeks prawa utworzony 
w pierwszej połowie VIII w. przed Chr. 

wychowanie młodzieży spartańskiej

Arystokratyczny i oligarchiczny ustrój Sparty utrzymał się bez więk-
szych zmian przez ponad 3 stulecia – aż do wieku IV przed Chr. Spar-
tiaci, dla zachowania swej uprzywilejowanej pozycji, strzegli uporczywie 
praw ustanowionych przez Lykurga. Przyczyniało się do tego tradycyjne, 
niezwykle surowe i rygorystyczne wychowanie młodzieży, szczególnie 
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chłopców, którym kierowało państwo od najwcześniejszych lat ich ży-
cia. Wykluczało ono wszelką indywidualność, zmierzało do wyrobienia 
w młodzieży posłuszeństwa, wytrzymałości, sprawności fizycznej – zalet 
koniecznych dla przyszłego wzorowego żołnierza. Ten sposób wychowa-
nia młodzieży, nastawiony niemal wyłącznie na szkolenie wojskowe, po-
dobnie jak cała organizacja życia spartiatów, którzy nieustannie musieli 
zachowywać gotowość wojskową, uniemożliwiał powstawanie i rozwija-
nie nowych instytucji, doskonalenie systemu politycznego i społecznego, 
prowadził do zastoju i skostnienia.

rozwój i upadek kultury

W dziedzinie rozwoju kulturalnego Sparta aż do połowy VI w. przed 
Chr. zajmowała przodującą pozycję wśród państw greckich. Szczegól-
ną rolę odgrywała tu muzyka, taniec i poezja. Już w VII w. działali tu 
wybitni poeci i muzycy, pochodzący przeważnie z innych państw – Ter-
pander z Antissy na Lesbos, Polymnestos z Kolofonu, Taletas z Gortyny, 
Alkman z Sardes i Tyrtajos. Wznoszono liczne świątynie, które ozdabiali 
wspaniałymi płaskorzeźbami artyści sprowadzani z różnych stron Grecji. 
Rozwijała się świetnie sztuka ceramiczna, garncarze spartańscy wyrabiali 
cudowne puchary i amfory. Ale niesprzyjające warunki życia społeczne-
go i politycznego oraz jednostronne, wyłącznie wojskowe wychowanie 
młodzieży spowodowały niemal całkowite zahamowanie rozwoju kultury 
spartańskiej już w VI wieku przed Chr.

amfiktionie

Obok Związku Peloponeskiego w okresie archaicznym powstały konfe-
deracje miast-państw o charakterze religijno-kultowym, których zadaniem 
była początkowo opieka nad świątyniami i sanktuariami, z czasem na-
brały jednak znaczenia politycznego; najważniejszym z nich był związek  
12 państw Grecji północnej i środkowej, którego centrum stanowiła świą-
tynia Apollona w w Delfach. Związek prowadził tzw. „święte wojny”, 
z których pierwsza miała miejsce w roku 590 przed Chr. 
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Miasta jońskie

W roku 600 przed Chr. Jonia dostała się pod panowanie Lidyjczyków, 
a od roku 546 pod władzę Persów, przeciwko którym Milet rozpoczął po-
wstanie w roku 499 przed Chr. Bez wątpienia było to najważniejsze i naj-
bogatsze miasto jońskie dzięki rolnictwu, wymianie handlowej z licznymi 
koloniami, w których zakładaniu brał udział, a także dzięki wysokiej kul-
turze umysłowej swojej elity. Wielką sławę wśród miast greckich zdobył 
również Efez, siedziba wspaniałej świątyni bogini Artemidy, a także Ko-
lofon. Przepychowi materialnemu miast jońskich na wybrzeżu Azji Mniej-
szej, wystawności i bogactwu życia codziennego towarzyszył niezwykle 
wysoki poziom życia kulturalnego. Tutaj, gdzie niegdyś narodziły się po-
ematy Homera, wspaniale rozkwitała liryka, proza historyczno-geograficz-
na, filozofia, budownictwo, rzeźba i ceramika.

eolida i grecja właściwa 

Podstawą dobrobytu Eolidy, a w szczególności wyspy Lesbos, było rol-
nictwo i handel, rozwijany dzięki dogodnemu położeniu między Grecją 
a lądem Azji Mniejszej. Na Lesbos mieszkali i tworzyli już na przełomie 
VII i VI w. przed Chr. wybitni poeci Alkajos i Safona. Grecja właściwa 
pozostawała daleko w tyle w rozwoju ekonomicznym, społecznym i kul-
turalnym za miastami greckimi w Azji Mniejszej i zachowywała głównie 
charakter rolniczy. Ważne znaczenie w życiu Grecji archaicznej miały mia-
sta leżące na Przesmyku Korynckim, przede wszystkim Sykion i Korynt, 
a także Megara, zamieszkane przez ludność dorycką. W Koryncie rozwój 
kultury szedł w parze ze wzrostem gospodarczym. Powstały tu wspaniałe 
świątynie Hery, Afrodyty, Posejdona, narodziły się nowe formy architek-
toniczne, rozwijała się rzeźba, ceramika. 

Kolonie greckie na Zachodzie

Dynamiczny rozwój przeżywały w epoce archaicznej kolonie greckie 
na Zachodzie, a przede wszystkim na Sycylii i w południowej Italii. Dzięki 
urodzajności terenów zajętych przez kolonistów greckich doskonale pro-
sperowało rolnictwo, rozwijały się rzemiosła, głównie ceramika, obróbka 
metali, tkactwo i farbiarstwo, a także handel. Bogacenie się kolonii grec-
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kich na Zachodzie sprzyjało rozkwitowi kultury materialnej i umysłowej, 
architektury, sztuk plastycznych, nauki.

podstawy rozwoju cywilizacji greckiej

Na koniec warto zauważyć, że w epoce archaicznej powstały funda-
menty dalszego rozwoju cywilizacji greckiej we wszystkich dziedzinach, 
zostały także wytyczone główne szlaki, jakimi w następnych stuleciach, 
a przede wszystkim w epoce klasycznej, podążać będzie myśl grecka. Wła-
śnie w stuleciach VIII-VI przed Chr. dokonały się najważniejsze procesy, 
które zadecydowały o przyszłym kształcie cywilizacji greckiej. Państwa 
greckie, które różniły się od siebie ustrojami politycznymi i społeczny-
mi, obyczajami i kulturą, a nawet językiem, zdołały w tej epoce w sposób 
zdumiewający rozwinąć swoją gospodarkę, rzemiosło, handel, technikę, 
architekturę, rzeźbę, ceramikę, filozofię, poezję.



epoka klasyczna 

Epoka klasyczna Grecji obejmuje prawie dwa stulecia: od początku V w. 
a dokładniej od wojen grecko-perskich, do roku 338 przed Chr., kiedy król 
Macedonii Filip II pokonał w bitwie pod Cheroneą koalicję Aten, Teb oraz 
innych greckich poleis z wyjątkiem Sparty, stając się w rezultacie hegemo-
nem całej Grecji. Termin „klasyczny” (dosł. wyuczony w klasie, wzorowy, 
najlepszy) określa tutaj szczytowy okres rozwoju kultury greckiej, przypa-
dający na stulecia V i IV przed Chr. W epoce klasycznej centrum rozwoju 
tej kultury przesunie się ze zhellenizowanych wybrzeży Azji Mniejszej do 
Aten. Dlatego właśnie niekiedy nazywa się wiek V okresem attyckim.

wzrost potęgi perskiej 

Wzrost potęgi państwa perskiego, które od połowy VI w. przed Chr. 
stopniowo podbijało sąsiadujące z Persją kraje Środkowego Wschodu, do-
prowadził za panowania Dariusza I Wielkiego (522-486 przed Chr.) do 
konfliktu z Grecją. W roku 546 przed Chr. pod panowanie perskie dostały 
się także miasta greckie w Azji Mniejszej. Dariusz zaprowadził w kolo-
niach greckich rządy tyrańskie, nakładał przymusowe daniny, rozmiesz-
czał w miastach perskie garnizony wojskowe. W rezultacie w roku 499 
przed Chr. Grecy wystąpili przeciwko tyranii perskiej i obalili ją najpierw 
w Milecie, później w innych miastach jońskich. Doszło wówczas do wy-
buchu powstania przeciwko panowaniu perskiemu. 

Zburzenie Miletu i klęska persów pod Maratonem

Zbuntowane miasta jońskie zwróciły się o pomoc do Grecji; uzyskały 
ją jedynie od Aten oraz od miasta Chalkis na Eubei. W roku 494 Persowie 
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uderzyli na Milet, który został ostatecznie zdobyty i zniszczony. Po stłu-
mieniu powstania w miastach jońskich nie przywrócono tyranii, lecz pozo-
stawiono władzę w rękach ludu. Po nieudanej ekspedycji perskiej w roku 
492 przed Chr. przeciwko Tracji i Macedonii król Dariusz wysłał w roku 
490 kolejną wyprawę przeciwko Grecji pod wodzą Datysa i Artafernesa. 
Jedynym państwem greckim, które odważyło się stawić czoło potężnej 
armii perskiej były Ateny. Do decydującej bitwy doszło na równinie ma-
ratońskiej w pobliżu Aten, gdzie dowodzeni przez Miltiadesa Ateńczycy, 
wspierani niewielkim oddziałem przysłanym przez Plateje, zadali druzgo-
cącą klęskę przeważającym siłom perskim. Pokonana armia perska odpły-
nęła do Azji. 

Druga wyprawa perska

Zwycięstwo Ateńczyków pod Maratonem miało ogromne znaczenie 
moralne i psychologiczne, nie przyniosło jednak rozstrzygnięcia wielkie-
go konfliktu persko-greckiego. Następca Dariusza I, Kserkses, zorganizo-
wał nową ekspedycję przeciwko Grecji w roku 480 przed Chr. Ogromna 
armia perska została zatrzymana przez króla spartańskiego Leonidasa na 
czele 300 spartiatów w Wąwozie Termopilskim, przez który wiodła droga 
do Grecji właściwej; wskutek zdrady jednego z Greków król spartański 
nie zdołał jednak utrzymać tej ważnej strategicznie pozycji, padł na polu 
walki wraz ze swoim oddziałem. Później na pomniku bohaterskich Spar-
tan w Wąwozie Termopilskim umieszczono taki napis: „Przechodniu, po-
wiedz Sparcie, że tutaj leżymy, posłuszni jej rozkazom”. 

Po zniszczeniu Aten i spaleniu Akropolis przez Persów z końcem wrze-
śnia roku 480 doszło do wielkiej bitwy w Cieśninie Salamińskiej, gdzie 
flota perska została pokonana i rozbita. Pozostawione przez Kserksesa 
w Tesalii lądowe siły perskie pod wodzą Mardoniusza ponownie spusto-
szyły Attykę i zajęły Ateny, zostały jednak w roku 479 pokonane pod Pla-
tejami w Beocji przez połączone wojska koalicji niemal wszystkich poleis 
greckich. Jednocześnie flota perska została rozgraniona przez flotę grecką 
u Przylądka Mykale. W następnych latach flota Ateńskiego Związku Mor-
skiego (początkowo nazywał się on Delijskim Związkiem Morskim), sku-
piającego ok. 200 miast i wysp na Morzu Egejskim, utworzonego w roku 
478, w którym hegemonię posiadały Ateny, prowadziła działania wojenne 
na wybrzeżu trackim, oczyszczając je z załóg perskich i przyłączając do 
Związku miasta greckie w Karii. Wreszcie po wielkim zwycięstwie Ateń-
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czyków nad Persami pod Salaminą na Cyprze w roku 449 przed Chr. został 
zawarty pokój między Persją a Grecją, zwany „pokojem Kalliasa”: król 
perski zrzekł się hegemonii na Morzu Egejskim, w Hellesponcie i Bosfo-
rze oraz uznał niezależność greckich miast-państw w Azji Mniejszej.

walka stronnictw w atenach i ugruntowanie demokracji

Wzrost znaczenia Aten w Związku Morskim, przejawiał się m.in. 
wprowadzeniem jako obowiązującego ateńskiego systemu miar i wag, 
przeniesieniem w roku 454 przed Chr. kasy związkowej z Delos do Aten. 
W samych Atenach po wojnach perskich czołową pozycję zajmował Te-
mistokles, którego plan strategiczny przyniósł Atenom zwycięstwo pod 
Salaminą w roku 480 przed Chr. Kiedy jednak do głosu doszło stronnic-
two konserwatywne, popierane przez Spartę, Temistokles został wygnany 
z Aten w roku 471 przed Chr., a jego miejsce zajął wybitny wódz, Kimon, 
który reprezentował orientację prospartańską. Po wieloletniej walce prze-
ciwko stronnictwu konserwatywnemu zwycięstwo odniosło stronnictwo 
demokratyczne, na czele którego stał wielki polityk ateński Perykles. 

Zwycięstwo Peryklesa stanowiło jednocześnie triumf reprezentowanej 
przez niego demokracji ateńskiej oraz polityki zmierzającej do zapewnienia 
Atenom przewagi nad Spartą. Pomimo zawarcia pokoju w roku 445 mię-
dzy Atenami a Spartą na okres 30 lat, Grecja pozostawała nadal podzielona 
politycznie na dwa wrogie sobie bloki militarne: Ateński Związek Morski 
i Związek Peloponeski. Pod wpływem Peryklesa, który ściśle współpra-
cował z Efialtesem, przywódcą stronnictwa radykalno-demokratycznego, 
wspaniale rozwinął się w Atenach ustrój demokratyczny, zapoczątkowany, 
jak pamiętamy, przez Solona i ugruntowany później przez reformy Klei- 
stenesa, zwanego „ojcem demokracji ateńskiej”.

podstawy demokracji

Podstawą demokracji ateńskiej, czyli faktycznego sprawowania rzą-
dów przez obywateli, była wybieralność i kolegialność organów władzy, 
które przeważnie składały się z 10-osobowych urzędów. Wszystkie decy-
zje w dziedzinie polityki zagranicznej i wewnętrznej podejmowała ekle- 
zja – zgromadzenie narodowe w głosowaniu bezpośrednim z zachowaniem 
zasady większości głosów, przy czym każdy obywatel miał prawo wypo-
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wiedzieć się we wszystkich przedstawionych sprawach. Politycy, którzy 
zostali uznani za niebezpiecznych dla państwa i demokracji, byli podda-
wani wspomnianemu już sądowi skorupkowemu (ostrakismos),wprowa-
dzonemu przez Kleistenesa; jeżeli imię danego obywatela zostało wpisane 
na skorupkach przez 6 tysięcy Ateńczyków, zmuszony był opuścić Ateny 
i udać się na wygnanie. 

Od początku prawie wszystkie urzędy były obsadzane drogą losowania, 
podobnie jak najwyższy sąd ateński, zwany heliaia, który stał się z czasem 
najwyższą instancją nie tylko w sprawach sądowych, ale i prawodawczych, 
i administracyjnych. Jedynie na niektóre urzędy, wymagające specjalnego 
wykształcenia i praktyki, jak np. na stanowiska dowódców wojskowych 
(strategów) wyłaniano kandydatów drogą jawnego głosowania. Urzędnicy, 
powoływani tylko na jeden rok i zgrupowani w 10 osobowych kolegiach, 
byli poddawani specjalnemu badaniu przed objęciem urzędu, dla ustalenia, 
czy posiadają formalnie kwalifikacje do pełnienia funkcji państwowych, 
a następnie składali przysięgę, że będą sprawowali urząd zgodnie z pra-
wem. Po zakończeniu urzędowania musieli przedstawiać szczegółowe ra-
porty, które następnie badała odpowiednia komisja złożona z kontrolerów 
i urzędników skarbowych. Dostęp do urzędów mieli wszyscy pełnoprawni 
Ateńczycy po ukończeniu 20 lat życia. 

Prawa obywatelskie posiadali jedynie rodowici Ateńczycy, a więc po-
chodzący z legalnie zawartych małżeństw, w których zarówno mężczy-
zna, jak i kobieta byli pełnoprawnymi obywatelami. Z praw tych mogli 
korzystać obywatele ateńscy, którzy nie dopuścili się żadnego występku 
i spełniali obowiązki obywatelskie, do których należała służba wojsko-
wa i płacenie podatków. Niekiedy nadawano częściowe lub pełne prawa 
obywatelskie nie-obywatelom za ich szczególne zasługi i ofiarność wobec 
państwa. Żadnych praw politycznych, podobnie jak niewolnicy, nie po-
siadali zamieszkujący w Attyce wolni cudzoziemcy (metojkowie), którzy 
musieli płacić coroczne podatki, a także ponosić różne ciężary wojenne, 
w tym także pełnić służbę wojskową.

rządy peryklesa

W okresie rządów Peryklesa Ateny stały się wielkim centrum nauki, 
kultury i sztuki. Znalazło to także odbicie w wyglądzie zewnętrznym sa-
mego miasta, które wzbogaciło się o wspaniałe budowle stanowiące naj-
wyższe osiągnięcia artystyczne świata greckiego, przede wszystkim na 
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Akropolis, jak Partenon, Erechtejon, Tezejon czy Propyleje. W tym samym 
czasie został ukończony i rozbudowany nowy port morski Pireus. Perykles 
jako pierwszy strateg kierował polityką ateńską przez 15 lat, od roku 443 
do 429 przed Chr., dążąc do wewnętrznego umocnienia Związku Morskie-
go pod kierunkiem Aten, rozwoju handlu i gospodarki. Hegemonia Aten 
nad miastami związkowymi opierała się na ich przewadze militarnej i mo-
nopolu handlowym na Morzu Egejskim. 

wojna peloponeska

Największym w dziejach Grecji konfliktem wewnętrznym była rozpo-
częta za rządów Peryklesa tzw. wojna peloponeska w latach 431-404 przed 
Chr., której tło stanowiły zarówno sprzeczności polityczne między demo-
kratycznymi Atenami a arystokratyczną Spartą, jak też rywalizacja handlo-
wa między Atenami a niektórymi państwami sprzymierzonymi ze Spartą, 
jak Korynt czy Megara. W wyniku wieloletnich zmagań wojennych całko-
witą klęskę w 404 r. przed Chr. poniosły Ateny, które na mocy zawartego 
pokoju musiały wydać zwycięskim Spartanom całą flotę z wyjątkiem 12 
okrętów, zburzyć wszystkie fortyfikacje i uznać hegemonię Sparty w świe-
cie greckim .

Macedonia światowym mocarstwem

Wskutek nieustannych walk między państwami greckimi po zakończe-
niu wojny peloponeskiej nastąpiło znacznie ich osłabienie i gwałtowny 
wzrost znaczenia Macedonii, która od czasów panowania króla Archelaosa 
(412-399 przed Chr.) odgrywała coraz większą rolę w życiu politycznym 
Grecji. Kiedy na tronie macedońskim zasiadł Filip II (359-336 przed Chr.), 
nastąpiło przyspieszone przekształcanie Macedonii w mocarstwo świato-
we. Liczne zdobycze terytorialne oraz kopalnie złota w górach trackich 
Pangajon stały się podstawą potęgi Macedonii. Nieprzerwana ekspansja 
macedońska w połączeniu ze zręczną polityką Filipa wobec państw grec-
kich stały się zagrożeniem dla wolności Grecji. 
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Koniec niepodległości grecji

Niebezpieczeństwo macedońskie najtrafniej zrozumiał wielki mówca 
ateński Demostenes, któremu udało się zmontować koalicję przeciwko 
Filipowi. Prócz Aten należały do niżej także Teby, Akarnania, Korkyra,  
Eubea, Korynt. Armia koalicji została jednak pokonana przez Filipa II 
w bitwie pod Cheroneą w Beocji w roku 338 przed Chr. Klęska ta oznacza-
ła faktyczny koniec niepodległości Grecji, w której jedynym hegemonem 
po pokonaniu Sparty stał się Filip. Dawne potęgi świata greckiego, Ateny, 
Sparta, Teby, utraciły wszelkie znaczenie polityczne.

Kultura epoki peryklesa

Po zwycięskim zakończeniu wojen perskich na początku V w. przed 
Chr. Ateny rozwijały się pod względem politycznym i gospodarczym 
w sposób niezwykle dynamiczny, zdobywając bezwzględną hegemonię 
w świecie greckim. Był to również początek nowej epoki w dziejach kul-
tury greckiej, w której przez dwa następne stulecia Ateny posiadały ab-
solutne pierwszeństwo. Szczytowym okresem świetności kulturalnej Aten 
była epoka Peryklesa, która rozpoczęła się wraz ze zwycięstwem partii 
demokratycznej z końcem lat sześćdziesiątych V wieku, a skończyła wraz 
ze śmiercią Peryklesa w roku 429 przed Chr. Cała kultura ateńska V stu-
lecia była dziełem trzech pokoleń twórców: pokolenia zwycięzców spod 
Maratonu i Salaminy, generacji Peryklesa i pokolenia uczestników wojny 
peloponeskiej. Cechą charakterystyczną kultury stworzonej przez najstar-
sze pokolenie była pewna surowość i tradycyjność, szczególnie widocz-
na w rzeźbie, ceramice i literaturze tego okresu. W tej wczesnoklasycznej 
sztuce greckiej zaznaczyła się prostota, powaga i spokój, którym szczegól-
nie hołdował styl dorycki. Surowa i poważna sztuka okresu preklasycyzmu 
została przez ateńskich twórców kultury należących do drugiej generacji 
przekształcona w pełną spokoju i dojrzałej harmonii równowagę klasycy-
zmu, który stanowił odbicie pomyślnej sytuacji politycznej i gospodarczej 
Aten pod rządami Peryklesa. Artyści ateńscy, w których dziełach doko-
nało się teraz połączenie elementów doryckich i jońskich, odznaczali się 
mistrzostwem formalnym i głęboką świadomością teoretyczną. Charak-
terystyczna dla pierwszego i drugiego okresu rozwoju kultury klasycznej 
jest religijność, w której przewagę mają pierwiastki tradycyjne, przejęte od 
wcześniejszych pokoleń.
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„Złoty wiek” kultury ateńskiej

Ta druga, dojrzała faza klasycyzmu ateńskiego była szczytowym okre-
sem rozwoju kultury greckiej. Pod rządami Peryklesa Ateny stały się cen-
trum kulturalnym ówczesnej Hellady i całego cywilizowanego świata. 
Epoka Peryklesa była niewątpliwie „złotym wiekiem” państwa ateńskiego 
i jego kultury. Perykles skupił wokół siebie wielu wybitnych filozofów, 
pisarzy, artystów, uczonych, którzy znajdowali w Atenach nie tylko do-
skonałe warunki materialne dla rozwijania swej działalności, ale również 
niezwykle korzystną atmosferę intelektualną, sprzyjającą tworzeniu dzieł 
wielkich, o nieprzemijającym znaczeniu. 

Do najbliższych przyjaciół Peryklesa zaliczał się filozof Anaksagoras, 
twórca m.in. pojęcia Rozumnej Siły (Nus), która wprawiła w ruch pierwot-
ną, nieuporządkowaną materię i spowodowała powstanie wszechświata. 
Przyjacielem Peryklesa był również wielki rzeźbiarz Fidiasz, który kiero-
wał przebudową ateńskiej Akropolis i stworzył wiele sławnych posągów 
bogów, jak np. Ateny Parthenos (Dziewiczej Ateny) czy Zeusa Olimpij-
skiego. Przyjaźnił się z Peryklesem także największy tragediopisarz ateń-
ski Sofokles, autor takich dramatów, jak Antygona czy Król Edyp. W Pe-
ryklesowych Atenach przez dłuższy czas przebywało wielu znakomitych 
pisarzy i filozofów z różnych stron świata: m.in. historyk Herodot, uważa-
ny za „ojca historiografii greckiej”, nowomodni „nauczyciele mądrości” – 
sofiści Protagoras i Gorgiasz. Ateny Peryklesa stały się najważniejszym 
w ówczesnym świecie ośrodkiem filozofii, sztuki, literatury. 

Czasy Peryklesa były epoką klasyczną. Oznacza to, iż kultura tego 
okresu była najdoskonalszym wyrazem ducha greckiego, że zdołała we 
wszystkich dziedzinach sztuki wytworzyć takie wartości estetyczne, jak: 
harmonia, rytm, powaga, spokój, wzniosłość, które stały się na zawsze 
wzorami wszelkiej twórczości artystycznej. Późniejsi pisarze i artyści sta-
rożytni, a także nowożytni nieustannie nawiązywali do literatury i sztuki 
klasycznej, szukając w nich natchnienia i naśladując największe osiągnię-
cia artystyczne. W epoce Peryklesa nastąpiło również upowszechnienie 
kultury, nauki i oświaty, a także sportu i innych rozrywek wśród szerokich 
rzesz obywateli, którym państwo zapewniało np. możliwość uczestnicze-
nia w widowiskach teatralnych przez opłacanie im biletów wstępu. 
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„oświecenie attyckie”

Kolejna, trzecia generacja twórców kultury ateńskiej V wieku przed 
Chr., pokolenie czasów wojny peloponeskiej i okresu bezpośrednio po niej 
następującego, gruntownie zmieniła tradycyjny sposób myślenia, obaliła 
lub przewartościowała zakorzenione pojęcia i ideały. Sofiści dowodzili, że 
wszystkie zasady moralne są względne i nie można się kierować nimi za-
wsze i wszędzie; uczyli, że nie istnieje prawda obiektywna, a prawdziwość 
naszych sądów przejawia się w ich ich użyteczności praktycznej. Podwa-
żali uświęcone wierzenia religijne i kształtowali nowy, krytyczny stosunek 
do bogów. Te nowe tendencje, związane z sytuacją społeczeństwa ateń-
skiego okresu wojny peloponeskiej, określa się ogólnie jako „oświecenie 
attyckie”. Zaznaczyły się one nie tylko w literaturze tych czasów, w szcze-
gólności w dramatach Eurypidesa, ale również w sztukach plastycznych, 
przede wszystkim w rzeźbie ateńskiej: postaci bogów tracą teraz dawną 
majestatyczność, stają się bardziej „uczłowieczone”, miejsce równowagi 
i spokoju zajmuje w tych posągach niepokój, a nawet zwątpienie. W ów-
czesnej muzyce coraz silniej dochodzą do głosu elementy rozrywkowe, 
zgiełkliwość zastępuje dawną harmonię i dostojeństwo.

Kultura ateńska iV wieku przed chr.

Dalszym przemianom kultura grecka uległa w epoce późnoklasycz-
nej, tzn. w IV wieku przed Chr.: są one przedłużeniem i pogłębieniem 
przeobrażeń zapoczątkowanych w okresie „oświecenia attyckiego”, czy-
li w trzech ostatnich dziesięcioleciach V w. przed Chr. Nadal głównym 
ośrodkiem życia umysłowego są Ateny, ich myśl filozoficzna, literatura, 
sztuka, promieniują na całą Helladę. Następuje także wyraźny renesans 
sztuki jońskiej w związku z odzyskaniem przez miasta jońskie na wybrze-
żu małoazjatyckim dobrobytu gospodarczego. Wzmaga się działalność 
sofistów, mnożą się szkoły filozoficzne, rozwija się retoryka oraz histo-
riografia. W literaturze IV wieku proza wyraźnie przeważa nad poezją; 
w całym świecie greckim dialekt attycki rozpowszechnia się teraz jako 
język literacki. Obumiera wielka tragedia grecka, twórczość tragików tego 
stulecia ma charakter epigoński. Przemianie ulega także komedia ateńska, 
odwracając się od zagadnień politycznych i skłaniając się ku problematy-
ce obyczajowej jako tzw. „komedia średnia” i „komedia nowa”. W sztuce 
późnoklasycznej silnie zaznacza się indywidualizm, swoboda twórcza, dą-
żenie do znajdywania nowych rozwiązań.



epoka hellenistyczna

pojęcie hellenizmu

Epoką hellenistyczną nazywamy okres od śmierci syna i następcy Filipa 
II, Aleksandra Wielkiego (323 rok przed Chr.), twórcy ogromnego, wielo-
narodowego państwa, aż do zajęcia przez Rzym w roku 30 przed Chr. Egip-
tu, ostatniego, niepodległego królestwa dawnej monarchii Aleksandra. Sam 
termin „hellenizm” oznacza całokształt stosunków politycznych, społecz-
nych, gospodarczych i kulturalnych na terenach dawnej monarchii Aleksan-
dra Wielkiego. Po zdobyciu Wschodu przez Aleksandra zaczęły powstawać 
w Azji i w Egipcie miasta i kontakty między kulturą grecką i wschodnią, 
które stały się początkiem długotrwałego procesu mieszania się ras, kultur, 
języków, zwyczajów, przebiegającego z różnym natężeniem w poszczegól-
nych krajach. Stopniowo powstawała nowa, wielka, uniwersalna cywiliza-
cja grecko-orientalna, która obejmowała cały ówczesny świat zamieszka-
ły przez ludzi – oikumene. Znaczną rolę w powstaniu tej wielonarodowej  
cywilizacji hellenistycznej odegrały handel i wymiana towarów.

podboje aleksandra wielkiego w latach 334-331 przed chr.

Upadek niepodległości Grecji, niejako przypieczętowany klęską Aten 
i Teb pod Cheroneą w roku 338 przed Chr., zakończył epokę klasyczną, 
trwającą około półtora wieku. W następnym roku na kongresie państw 
greckich w Koryncie doszło pod dyktando Filipa II Macedońskiego do 
utworzenia bloku politycznego i wojskowego, którego celem było utrzy-
manie dotychczasowego stanu rzeczy w poszczególnych państwach grec-
kich oraz prowadzenie wojny przeciwko Persji pod dowództwem Filipa. 
Zanim jednak wojna wkroczyła w główną fazę, Filip zginął w wyniku za-
machu, a władzę w Macedonii objął jego syn Aleksander, który rozpoczął 
wielką wyprawę przeciwko Persji dopiero w roku 334 przed Chr. W ciągu 
trzech lat, od roku 334 do 331 przed Chr., Aleksander w trzech wielkich 
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bitwach – nad rzeką Granikos (334 r.), pod Issos (333 r.) i w pobliżu Gau-
gameli w Asyrii (331 r.) zdołał podbić całe ogromne królestwo perskie, 
rządzone przez króla Dariusza III. 

Monarchia aleksandra wielkiego

W trakcie wyprawy Aleksander zdobył fenickie miasta Arados, Byblos, 
Sydon i Tyr, zawładnął Egiptem, gdzie założył Aleksandrię, stolicą swego 
państwa ustanowił Babilon. Po kilkuletnich walkach (329-327) opanował 
północno-wschodni Iran i podjął nieudaną wyprawę do Indii. W roku 323 
przed Chr. śmierć przerwała jego przygotowania do podboju Arabii i za-
chodniej części basenu Morza Śródziemnego – Kartaginy i Italii. Stworzona 
przez Aleksandra ogromna monarchia, która obejmowała Macedonię, Gre-
cję, Azję zachodnią i Egipt, nie została jednak w pełni zorganizowana jako 
jednolite państwo. Według zamierzeń Aleksandra miała to być monarchia 
absolutna, wzorowana na państwach wschodnich, gdzie władca uznawa-
ny był za boga i otaczany kultem religijnym. Stosowanie przez Aleksandra 
wschodnich, to znaczy opartych na bezwzględnym posłuszeństwie metod 
rządzenia państwem, wprowadzenie wschodniego ceremoniału dworskiego 
wywoływało niezadowolenie i opozycję wśród wodzów i żołnierzy mace-
dońskich. Aleksander jednak okrutnie tłumił wszelki opór w swojej armii. 

rozpad monarchii aleksandra, walki diadochów, 
nowe państwa hellenistyczne

Śmierć Aleksandra rozbiła słabo ugruntowaną jedność jego państwa. 
Wkrótce rozpoczęły się walki o władzę, które trwały ponad 40 lat. Szcze-
gólna rola przypadła tu wodzom macedońskim, tzw. diadochom (gr. dia-
dochos – następca). W latach 323-280 przed Chr. doszło pomiędzy diado-
chami do tzw. wojen koalicyjnych, w których wyniku ukształtowały się 
państwa hellenistyczne: Macedonia i Grecja pod rządami dynastii Anty-
gonidów, Egipt Ptolemeuszów (dynastia Lagidów) oraz rozległa monar-
chia Seleukidów obejmująca Syrię, tereny Azji Mniejszej, Mezopotamię  
i Iran. Państwa te w ciągu następnego półwiecza, mniej więcej do roku 220 
przed Chr., przeżywały rozkwit gospodarczy i kulturalny. Pierwsze objawy 
kryzysu młodych państw hellenistycznych, spowodowanego długotrwały-
mi, kosztownymi wojnami, najazdami ludów barbarzyńskich, zubożeniem 
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ludności, pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach III w. i na początku  
II w. przed Chr. 

Upadek państw hellenistycznych

Ostateczną przyczyną upadku i w końcu likwidacji państw hellenistycz-
nych było zaangażowanie się Rzymu na Wschodzie. I tak, w wyniku trzech 
wojen macedońskich, trwających z przerwami od roku 215 do 168 przed 
Chr. Macedonia utraciła samodzielność polityczną, a po powstaniu Andro-
niskosa w roku 148 została zamieniona w prowincję rzymską. Dwa lata 
później uległ Rzymowi Związek Achajski, federacja państw Peloponezu; 
w roku 146 został zburzony Korynt, a Grecja została poddana pod władzę 
namiestnika macedońskiego i dopiero w roku 26 przed Chr. przekształcona 
w prowincję rzymską. Również monarchia Seleukidów poniosła poważne 
straty terytorialne w konflikcie z Rzymem. Niektóre państwa hellenistycz-
ne dostały się pod panowanie rzymskie drogą zapisów testamentarnych, 
jak np. Pergamon w roku 133 przed Chr. Najpóźniej, bo dopiero w roku 
30 przed Chr., w ręce Rzymian dostał się Egipt po zwycięstwie Oktawia-
na Augusta nad Antoniuszem i egipską królową Kleopatrą pod Akcjum  
(31 rok przed Chr.).

Sytuacja państw greckich. ateny

Przesunięcie się potęgi politycznej i gospodarczej na Wschód w wy-
niku podbojów, a następnie podziału monarchii Aleksandra Wielkiego 
spowodowało poważne zmiany we wszystkich dziedzinach życia w pań-
stwach, które pozostawały w zasięgu kultury hellenistycznej. Została prze-
zwyciężona dawna izolacja państw greckich, m.in. dzięki ukształtowaniu 
się powszechnego języka greckiego, tzw. koine, którego podstawą był po-
toczny język attycki z pewnymi dodatkami innych dialektów. Ateny, jedna 
z głównych potęg świata greckiego w epoce klasycznej, w wieku III przed 
Chr. tracą ostatecznie swoje znaczenie polityczne. Ustanowienie protekto-
ratu rzymskiego nad Grecją w roku 146 przed Chr. rozpoczęło okres szcze-
gólnie pomyślny dla gospodarki ateńskiej. Zaznacza się wyraźny wzrost 
dobrobytu, rozkwita życie umysłowe, zostają przywrócone różne święta 
i uroczystości religijne; w życiu politycznym panuje jednak zupełny za-
stój, władza koncentruje się w rękach Areopagu i strategów.
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Sparta. grecja macierzysta

Sparta, która kilkakrotnie, lecz bezskutecznie podejmowała walkę prze-
ciwko Macedonii dla odzyskania dawnej pozycji hegemona Grecji, nie 
potrafiła zmienić swej przestarzałej i wadliwej struktury społecznej i eko-
nomicznej, gdyż nie powiodły się próby przeprowadzenia reform w ciągu 
wieku III przed Chr. W tym samym stuleciu szerokie wpływy polityczne 
w Grecji macierzystej uzyskały dwie federacje państw, które zdołały sku-
tecznie przeciwstawić się Macedonii: Związek Etolski i Związek Achajski. 
Pierwsza z tych federacji, skupiająca nie tylko ludy etolskie, ale także kilka 
państw Grecji środkowej i Peloponezu, skutecznie rywalizowała z Mace-
donią; przetrwała do roku 189 przed Chr., kiedy Rzym pokonawszy Antio-
cha Wielkiego zlikwidował tę organizację. Podobny los spotkał Związek 
Achajski, który po nieudanym wystąpieniu w koalicji z Macedonią prze-
ciwko Rzymowi został rozwiązany w roku 146 przed Chr.

wyspy Morza egejskiego. Macedonia

W stosunkowo korzystnej sytuacji politycznej i gospodarczej znajdo-
wały sie w epoce hellenistycznej greckie wyspy Morza Egejskiego, które 
odnosiły znaczne korzyści z wymiany handlowej między Azją, Egiptem 
i Zachodem. Szczególny rozkwit przeżywała wyspa Rodos, która w III w. 
przed Chr. stała się prawdziwą potęgą morską. Najpotężniejszym pań-
stwem Grecji północnej od czasów Filipa II była Macedonia, która w III w. 
przed Chr. objęła hegemonię nad wieloma państwami Grecji właściwej, 
z wyjątkiem Związku Etolskiego i Związku Achajskiego. Państwo mace-
dońskie ostatecznie utraciło w roku 168 przed Chr. swoją niezależność po-
lityczną w wyniku trzech ciężkich wojen z Rzymem za panowania Filipa V 
i jego syna Perseusza.

Królestwo epiru

Pewną rolę w dziejach Grecji III w. przed Chr. odegrało królestwo Epi-
ru, zjednoczone przez Pyrrusa, który bezskutecznie dążył do wyzwolenia 
swego kraju spod wpływów Macedonii i przekształcenia państwa w mo-
narchię hellenistyczną. Nie powiódł się również jego plan pokonania Rzy-
mu na terenie Italii, ani też zorganizowania państwa obejmującego Grecję, 
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Sycylię i południową Italię. Początkowe sukcesy Pyrrusa w walce z Rzy-
mianami okupione były jednak ogromnymi stratami (tzw. „Pyrrusowe 
zwycięstwa”) i zmusiły go w końcu do zaniechania kampanii i opuszcze-
nia Italii. Niepowodzenia Pyrrusa ułatwiły Rzymianom opanowanie całej 
Italii południowej; po kapitulacji sprzymierzonego z nim Tarentu w roku 
272 przed Chr. inne miasta Wielkiej Grecji kolejno poddawały się władzy 
Rzymu. Nieco dłużej, bo aż do roku 212 przed Chr., zachowały niezależ-
ność Syrakuzy na Sycylii.

egipt ptolemeuszy

Najbogatsze spośród hellenistycznych państw Wschodu, Egipt, prze-
żywał szczytowy okres rozwoju w III w. przed za panowania Ptolemeu- 
sza II i Ptolemeusza III, stając się najsilniejszym państwem w basenie 
Morza Śródziemnego. Od czasów Ptolemeusza IV Filopatora (221-205 
przed Chr.) zaczął się stopniowy upadek Egiptu, pojawiły się także ob-
jawy kryzysu społecznego i gospodarczego. Próby odbudowania potęgi 
Egiptu podjęte przez królową Kleopatrę VII w I w. przed Chr. skończyły 
się niepowodzeniem, w roku 30 Egipt został przekształcony w prowincję 
rzymską.

państwo Seleukidów

Największym terytorialnie państwem hellenistycznym było królestwo 
Seleukidów, zorganizowane prze Seleukosa I Nikatora, niegdyś wybitnego 
dowódcę w armii Aleksandra Wielkiego. Monarchia Seleukidów rozcią-
gała się od Afganistanu aż po Dardanele i od Pontu po Syrię, która ze sto-
licą w Antiochii stanowiła centralną część państwa. Obok Antiochii inne, 
nowo powstałe miasta greckie – Laodikeia, Apameia, Seleukia stanowiły 
nie tylko ośrodki władzy, ale również punkty oparcia dla rozszerzających 
się wpływów helleńskich. Wreszcie królestwo pergamońskie, w którego 
dziejach tak wielką rolę odegrały związki z Rzymem, stanowiło ważny 
ośrodek kultury greckiej.
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rozwój kultury w epoce hellenistycznej. Urbanizacja

Okres hellenistyczny był epoką niezwykle dynamicznego, a zarazem 
harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin kultury – od sztuk pięknych 
i literatury aż po filozofię i nauki ścisłe. Ten rozwój kultury, a zarazem 
oryginalność i uniwersalizm, były w pewnym stopniu wynikiem jej roz-
szerzenia się na ludy Wschodu oraz wchłonięcia przez nią nowych, orien-
talnych składników. Podstawę tego uniwersalizmu kultury hellenistycznej 
stanowił wspólny język – koine oraz zbliżony typ wykształcenia, obowią-
zujący w całym świecie hellenistycznym. Jednym z charakterystycznych 
zjawisk w cywilizacji hellenistycznej było zakładanie i popieranie miast 
jako czynnika, który sprzyja rozwojowi gospodarki, przyspiesza helleni-
zację Wschodu, a wreszcie umożliwia kontrolę militarną i administracyjną 
ogromnych obszarów zamieszkanych przeważnie przez ludność niegrecką.

Społeczeństwa hellenistyczne 

W społeczeństwach hellenistycznych powstała dość liczna klasa burżu-
azji, która zdobyła majątki głównie na handlu i uprawianiu rzemiosła. Do 
tej klasy należeli także wielcy dzierżawcy majątków królewskich. Nową 
klasę społeczną tworzyli urzędnicy, powoływani przez królów do pełnienia 
różnych funkcji w administracji i zarządzaniu państwem, szczególnie przy 
ściąganiu dochodów i podatków. Ważną rolę odgrywało również wojsko, 
na którym opierały się władza królewska oraz warstwa kapłańska. U same-
go dołu drabiny społecznej w państwach hellenistycznych znajdowała się 
uboga ludność wiejska i miejska oraz niewolnicy. 

powstanie nowych ośrodków kultury

Ateny, dotychczasowa stolica greckiego życia umysłowego i artystycz-
nego, ma teraz potężnych konkurentów w nowych ośrodkach kultury, sztu-
ki nauki i literatury na Wschodzie: głównie w egipskiej Aleksandrii oraz 
w Pergamonie w Azji Mniejszej. W obu tych miastach życiem kulturalnym 
i umysłowym opiekują się władcy: w Aleksandrii Ptolemeusze, w Perga-
monie – Attalidzi. Stosunkowo najsłabsze wpływy wschodnie wykazuje 
literatura hellenistyczna, wyraźniejsze – nauka, sztuka, filozofia, najsil-
niejsze – religia. Rodzi się teraz nie znany dotąd światu greckiemu boski 
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kult władcy, przede wszystkim w Egipcie i królestwie Seleukidów. Oczy-
wiście w dalszym ciągu odbierają cześć dawni bogowie greccy, przy czym 
szczególną popularnością cieszy się kult boga winnej latorośli, Dionizosa. 
Równocześnie hellenizacji ulegają różne bóstwa wschodnie, jak np. w Per-
gamonie bogini Kybele.

Szkoły filozoficzne w atenach. inne ośrodki nauki

W okresie hellenistycznym, a później także rzymskim, głównym ośrod-
kiem filozofii greckiej pozostawały Ateny, gdzie działała większość szkół 
filozoficznych założonych jeszcze w IV w. przed Chr., a mianowicie szko-
ła perypatetycka, zwana także Likeionem, Akademia Platońska, szkoła 
epikurejska oraz stoicka. Równie intensywnie jak filozofia rozwijała się 
w epoce hellenistycznej nauka. Podniósł się ogólny poziom wykształce-
nia: z jednej strony przyczynił się do tego rozwój szkolnictwa, z drugiej 
zwiększenie produkcji książek pisanych najpierw na papirusie, później na 
pergaminie. Głównymi ośrodkami naukowymi stają się teraz dwory kró-
lów hellenistycznych, przed wszystkim Aleksandria i Pergamon; ważny 
ośrodek nauki istniał także w syryjskiej Antiochii i na wyspie Rodos. 

Biblioteki. rozwój nauki i literatury

Szczególną rolę odegrały wówczas biblioteki państwowe, założone 
dzięki mecenatowi władców, jak słynna Biblioteka oraz Museion w Alek-
sandrii czy Biblioteka w Pergamonie. Obok nauk humanistycznych i fi-
lologicznych wybitne osiągnięcia odnotowują w okresie hellenistycznym 
nauki ścisłe, a przede wszystkim matematyka, mechanika teoretyczna 
i astronomia. Znaczący postęp dokonuje się w takich naukach, jak geo-
grafia czy medycyna (Aleksandria, wyspa Kos, Epidauros). Rozwija się 
także architektura sakralna i miejska oraz sztuka z rzeźbą i malarstwem 
na czele. Najdoskonalszym przykładem urbanistyki hellenistycznej była 
Aleksandria z jej wspaniałymi pałacami, ogrodami, świątyniami, teatrami, 
instytutami naukowym. 

Wielką żywotność wykazuje także literatura hellenistyczna, dla której 
duże znaczenie miało powstanie wielkich, świetnie wyposażonych biblio-
tek, a także mecenat państwowy i prywatny – zjawisko wcześniej mało 
rozpowszechnione.



epoka rzymska i chrześcijańska

Epoka rzymska, ostatni okres dziejów i kultury greckiej starożytno-
ści, rozpoczęła z chwilą definitywnego włączenia Grecji w obręb państwa 
rzymskiego. Nastąpiło to w roku 26 przed Chr., kiedy formalnie została 
utworzona tzw. Provincia Achaia, którą zarządzał urzędnik rzymski w ran-
dze prokonsula. Jednak już przeszło 100 lat wcześniej, w roku 146, zburze-
nie Koryntu, głównego miasta Związku Achajskiego, oznaczało faktyczne 
podporządkowanie Grecji władzy Rzymu. Jedynie Sparta zachowała rze-
czywistą niepodległość, a niektóre państwa Peloponezu i Grecji właściwej 
– rodzaj autonomii. Panowanie rzymskie przyniosło Grecji nie tylko utratę 
znaczenia politycznego, ale także biedę i wyludnienie. Koniec epoki rzym-
skiej dziejów Grecji datuje się zwykle na rok 476 po Chr., kiedy wódz 
germański Odoaker usunął z tronu rzymskiego ostatniego cesarza i zaczął 
rządzić w Italii, pozostając formalnie podwładnym cesarza bizantyjskiego. 

odbudowa Koryntu i założenie nowych miast w grecji

Wojny, jakie rozegrały się na terenie Grecji w ciągu I w. przed Chr., 
przyczyniły się do dalszego jej wyniszczenia, pomimo iż Rzymianie 
podejmowali pewne próby podniesienia jej z upadku. W roku 46 przed 
Chr. Juliusz Cezar założył nowy Korynt jako kolonię rzymską, Oktawian  
August zaś kontynuował dzieło odbudowy tego miasta zniszczonego przez 
Rzymian sto lat wcześniej. Ponadto dla upamiętnienia swego zwycięstwa 
pod Akcjum w roku 31 przed Chr. założył w pobliżu tego miasta nową 
kolonię rzymską Nikopolis, a w północno-zachodniej Achai port Patrai. 
Te nowe miasta, szybko zresztą zhellenizowane, stały się ośrodkami życia 
greckiego pod panowaniem rzymskim, usuwając w cień dawne centra kul-
tury greckiej. O ile stosunek Oktawiana-Augusta do Aten był dość chłod-
ny, o tyle jego poparciem cieszyła się Sparta. Bardzo podupadły Delfy, sie-
dziba sławnej wyroczni Apollona; dopiero w II w., za panowania cesarza 
Hadriana częściowo odzyskały swoją dawną pozycję.
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od nerona do hadriana

W roku 67 cesarz Neron wydał dekret przywracający wolność Hella-
dzie; nie zmieniło to jednak faktu, że właśnie za jego panowania Grecja, 
pomimo uzyskania pewnych przywilejów, przeżywała, podobnie jak Egipt, 
ciężki kryzys gospodarczy. „Dekret wolności” okazał się już za panowania 
cesarza Wespazjana (69-79 r.) pustym gestem. W pierwszych latach rzą-
dów tego cesarza dochodziło regularnie do zamieszek na tle politycznym. 
Za rządów Domicjana (81-96 r.) rozpoczęły się po raz pierwszy zakrojone 
na szeroką skalę prześladowania chrześcijan, w tym także w greckiej czę-
ści cesarstwa. Najszczęśliwszym dla Greków okresem były rządy cesarzy 
Trajana (98-117 r.), a szczególnie Hadriana (117-138 r.), który zapocząt-
kował rozkwit Aten wzbogaconych szeregiem nowych budowli. Z inicja-
tywy Hadriana Ateny stały się centrum całego świata greckiego – siedzi-
bą związku państw greckich. Cesarz założył również kilka nowych miast 
greckich w Egipcie, Grecji i Azji Mniejszej.

pod rządami antoninów

Szczytowy okres greckiego życia umysłowego przypadł w II w. na czasy 
panowania Antoninusa Piusa (138-161 r.), Marka Aureliusza (161-180 r.) 
i Karakalli (180-192). Jednak świat grecki nadal targany był wewnętrz-
nymi sprzecznościami, zaostrzał się konflikt między garstką bogaczy 
a masami biednej ludności, wzrastały podatki i ciężary na rzecz państwa, 
które rujnowały wyższe warstwy ludności greckiej. Coraz większą rolę od-
grywała religia chrześcijańska, która zwracała się, w przeciwieństwie do 
wszystkich innych religii, przede wszystkim do biednych warstw ludności; 
ten wzrost swego znaczenia chrześcijaństwo zawdzięczało znakomitej or-
ganizacji, a także sile wiary potwierdzonej przez licznych męczenników. 
Gminy chrześcijańskie już w II w. rozprzestrzeniają się od Palestyny aż 
po Hiszpanię i północną Afrykę. Pod rządami Marka Aureliusza imperium 
rzymskie zostało dotknięte nowym kryzysem, który trwał przeszło sto lat. 
Napady ludów barbarzyńskich, niepokoje wewnętrzne, walki pretenden-
tów do tronu, upadek gospodarczy, pomory i klęski głodu wyludniły Grecję 
i kraje greckie w Azji Mniejszej, a także zahamowały życie umysłowe. 
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od Sewerów do Dioklecjana

Za rządów Septymiusza Sewera (193-211 r.) i jego następców – Kara-
kalli, Heliogabala i Aleksandra Sewera sytuacja ulegała w Grecji dalsze-
mu pogorszeniu wskutek ucisku podatkowego i braku poparcia niektórych 
władców dla kultury greckiej. W połowie III w. rozpoczęły się napady 
Germanów na Półwysep Bałkański i zamieszkane przez Greków północ-
no-zachodnie wybrzeża Anatolii. Okres zamętu i rewolucji w Cesarstwie 
Rzymskim po wygaśnięciu dynastii Sewerów (235 r.) skończył się chwili 
wstąpienia na tron cesarza Dioklecjana (284 r.), którego reformy dopro-
wadziły do ostatecznej likwidacji greckiej polis jako niezależnej instytucji 
politycznej.

reformy Konstantyna. podział cesarstwa przez teodozjusza i

Dzięki reformom politycznym i administracyjnym, przeprowadzonym 
przez Konstantyna Wielkiego (274-337 r.), a przede wszystkim założeniu 
przez niego drugiej stolicy cesarstwa w Bizancjum, które odtąd będzie się 
nazywało Konstantynopolem, nastąpił wzrost gospodarczy krajów grec-
kich nad Propontydą i miast w Bitynii; Grecja właściwa nadal przeżywała 
kryzys ekonomiczny i kulturalny. W IV w. nastąpiły poważne przemiany 
wewnętrzne w kulturze greckiej, wygasła dawna, tradycyjna religia, upa-
dło wiele tradycyjnych instytucji greckich; ostatnie igrzyska olimpijskie 
odbyły się w roku 393. W tym samym roku cesarz Teodozjusz Wielki za-
kazał w całym imperium pogańskich kultów i ofiar. W roku 395 Teodo-
zjusz dokonał ostatecznego podziału Cesarstwa Rzymskiego na Wschod-
nie i Zachodnie. Odtąd hellenizm, jego kultura i obyczajowość rozwijają 
się wyłącznie w Cesarstwie Wschodnim. 

inwazja wizygotów. poprawa sytuacji politycznej 
cesarstwa wschodniego

Z końcem IV wieku Grecja, podobnie jak Italia, została spustoszona 
przez plemiona Wizygotów pod wodzą Alaryka. W V wieku, za panowa-
nia Teodozjusza II (408-450 r.) i Leona I (457-474 r.) sytuacja polityczna 
w Cesarstwie Wschodnim ulega stopniowej poprawie. Wreszcie za rządów 
Justyniana (527-565) państwo wschodniorzymskie przeżywa prawdziwy 
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rozkwit polityczny i gospodarczy. Jednak właśnie władza Justyniana po-
łożyła kres antycznej grecko-pogańskiej tradycji kulturowej i naukowej: 
w roku 529 cesarz wydał zakaz kształcenia się młodzieży u pogańskich 
retorów i filozofów i zlikwidował Akademię Platońską w Atenach.



Schyłek kultury greckiej

Kultura grecka przeżywała w epoce rzymskiej poważne przemiany we-
wnętrzne, przy czym występowały dość wyraźne różnice w jej rozwoju 
w różnych częściach świata helleńskiego. W Egipcie znajdowała oparcie 
w bogatych warstwach mieszczaństwa, z którego rekrutowali się urzędni-
cy municypalni. Ośrodkami życia towarzyskiego i kulturalnego egipskich 
Greków, którzy z czasem coraz bardziej oddalali się od ludności miejsco-
wej, były, tak jak w poprzednich okresach, gimnazjony jako namiastka 
niezależnej instytucji politycznej.

Upowszechnienie wzorów greckich

Pod rządami cesarzy z dynastii julijsko-klaudyjskiej nastąpiło  
w I w. upowszechnienie się wzorów i idei helleńskich zarówno na greckim 
Wschodzie, jak i w egipskiej Aleksandrii. W II w. cesarz Hadrian zamie-
rzał uczynić Ateny centrum całego świata greckiego; za jego panowania 
zbudowano w Atenach Olimpiejon, świątynię Hery itd. Na przełomie II 
i III w. Septymiusz Sewer i jego żona Julia Domna popierali raczej rodzi-
mą kulturę Bliskiego Wschodu niż grecką; z czasem jednak Ateny zyskały 
w parze cesarskiej możnych protektorów. Utworzenie przez Konstantyna 
Wielkiego w roku 330 nowej stolicy w Bizancjum nad Bosforem, które 
stało się zaczątkiem przyszłego państwa bizantyńskiego, miało ogromne 
znaczenie dla utrzymania tradycji kultury greckiej w późniejszych wiekach 
we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego. W IV w. wysiłki cesarza Ju-
liana Apostaty (361-363 r.), aby przywrócić panujące stanowisko dawnej 
pogańskiej religii greckiej i nadać jej nową treść, okazały się daremne.

Sztuka wczesnochrześcijańska

Pomimo różnic lokalnych, związanych z odmienną tradycją kulturo-
wą, można mówić o jednej wspólnej sztuce greckiej w okresie cesarskim. 
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W epoce rzymskiej narodziła się i rozwinęła sztuka wczesnochrześcijań-
ska, która powstawała wszędzie tam, gdzie istniały silniejsze i bardziej 
prężne gminy i skupiska chrześcijan. Początkowo Kościół chrześcijański 
przejawiał wyraźną wrogość wobec sztuki, którą uznawano za wytwór kul-
tury i religii pogańskiej; autorytety kościelne sprzeciwiały się stanowczo 
wprowadzaniu do świątyń chrześcijańskich obrazów czy rzeźb. Z czasem 
jednak, w wieku III, a jeszcze bardziej w wieku IV, to wrogie stanowi-
sko Kościoła uległo złagodzeniu. W okresie rzymskim w literaturze grec-
kiej widoczna jest przewaga prozy nad poezją, która wówczas nie wydała 
w istocie dzieł wybitnych, dorównujących osiągnięciom epoki klasycznej. 
Niemały udział w twórczości literackiej tej epoki miało greckie piśmien-
nictwo chrześcijańskie.
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prawo i sądownictwo greckie

Instytucja sądów znana jest przede wszystkim z Aten, jakkolwiek ist-
niała, jak się wydaje, we wszystkich miastach-państwach greckich. Już 
w epoce mykeńskiej zarysowały się kontury sądownictwa w Grecji, przy 
czym władzę sądową sprawowali wówczas królowie jako najwyżsi sędzio-
wie rozjemczy, kierując się w ferowaniu wyroków normami obyczajowy-
mi. W tej epoce obowiązywało prawo krwawej zemsty ze strony wszyst-
kich krewnych za zabicie członka danego rodu. Z czasem powstały w Gre-
cji pierwsze prawa pisane, których twórcami byli legendarni prawodawcy 
(ajsymnetes). W Grecji nie ścigano przestępstw z urzędu, nie było bowiem 
funkcji sądowej zbliżonej do naszej prokuratury; obywatele składali oskar-
żenie drogą prywatną. Oskarżeni odpowiadali z wolnej stopy, procesujący 
się musieli występować osobiście przed sądem, przy czym metojków za-
stępowali ich patroni. Dopuszczalne było również przyprowadzanie do są-
du doradców prawnych. Świadkowie zeznawali pod przysięgą, natomiast 
niewolnicy, którzy mieli zeznawać w charakterze świadków, byli podda-
wani torturom; w przeciwnym wypadku ich zeznania nie były ważne.

wojsko greckie

W epoce mykeńskiej armie składały się głównie z piechoty, na czele 
której stali królowie, jadący do walki na zaprzężonych w konie wozach. 
W pierwszym szeregu ustawieni byli najwybitniejsi wojownicy, którzy je-
chali do walki zazwyczaj na rydwanach i rozpoczynali bitwę. Po zwycię-
skiej bitwie zdobycz wojenną oraz jeńców dostarczano do namiotu naczel-
nego wodza, który przy podziale dostawał najlepszą część. W wypadku 
przeciągania się działań wojennych rozbijano obóz dobrze zabezpieczony 
wałami, murem i rowem. Oblężenia miast trwały niekiedy bardzo długo. 
W epoce klasycznej udoskonaleniu uległo uzbrojenie wojska, a także tak-
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tyka wojenna, której głównym punktem było uderzenie zwartego szyku 
ciężkozbrojnej piechoty (tzw. falanga). Stałymi formacjami wojskowymi 
poszczególnych armii była jazda oraz marynarka wojenna, zaniechano na-
tomiast używania rydwanów bojowych. Szczególnie dobrą organizacją ar-
mii odznaczała się Sparta, gdzie państwo zostało urządzone na wzór obozu 
wojskowego. W wychowaniu młodzieży kładziono szczególny nacisk na 
przygotowanie do służby wojskowej. Obywatele – spartiaci tworzyli for-
mację ciężkozbrojnej piechoty (hoplici), dzielącej się na oddziały taktycz-
ne. Piechota lekkozbrojna rekrutowała się spośród helotów. Ważną rolę 
obok hoplitów odgrywała w armii spartańskiej konnica, a w szczególności 
specjalny oddział złożony z 300 młodych spartiatów. W Atenach młodzi 
obywatele po ukończeniu 18 roku życia odbywali dwuletnią służbę woj-
skową, zwaną efebią, na posterunkach granicznych w Attyce. Następnie 
przez 40 lat podlegali mobilizacji, przy czym po ukończeniu 50 roku życia 
jako weterani nie mogli służyć w armii poza Attyką. Armia ateńska składa-
ła się z ciężkozbrojnych hoplitów oraz z tysiąca jeźdźców. Bardzo ważną 
rolę odgrywała flota wojenna. Dopiero od IV w. przed Chr. Ateny posługi-
wały się stale wojskami najemnymi.

Dalszy postęp w metodach prowadzenia walki i technice zdobywania 
miast nastąpił w epoce hellenistycznej. Zmiany te zapoczątkowali władcy 
macedońscy – Filip II Macedoński i jego syn Aleksander Wielki. Filip Ma-
cedoński, reformując armię, utworzył tzw. falangę macedońską złożoną 
z 16 rzędów piechoty. Machiny oblężnicze służące do zdobywania miast 
były najczęściej taranami, które robiły wyłomy w murach obronnych. 
Działa używane w walkach miotały pociski kamienne, ołowiane oraz bel-
ki; odmianami dział były balisty, katapulty, petrobole. W działaniach wo-
jennych na morzu stosowano okręty wielorzędowe, liczące niekiedy kilka-
dziesiąt rzędów wioseł. 

Miasta greckie

Miasta pojawiły się w Grecji już w okresie tzw. kultury egejskiej, 
przede wszystkim na Krecie (Knossos, Fajstos, Gurnia) oraz na Pelopone-
zie – obronne grody w Mykenach, Tirynsie, Pylos, Argos. Wskutek najaz-
du Dorów miasta greckie popadły w ruinę lub w ogóle przestały istnieć. 
Stopniowo, w rezultacie wykształcenia się nowej, typowej dla Grecji for-
my ustrojowej, tzw. polis (miasto-państwo), stosowano nowe rozwiązania 
urbanistyczne. W drugiej połowie VII stulecia wyrastają pierwsze miasta 
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greckie zakładane na planie regularnym, a w VI w. przed Chr. uformował 
się stały schemat miasta greckiego. Pierwszym regularnie, według kon-
kretnego planu, miastem greckim był Milet, zniszczony przez Persów po 
tzw. „powstaniu jońskim”, którego odbudowa rozpoczęła się w roku 479 
przed Chr., po zwycięstwie Aten nad Persją. 

Jednym z najważniejszych, a z całą pewnością najsławniejszym mia-
stem świata greckiego były Ateny, które powstały według tradycji w XII w. 
przed Chr. z połączenia kilku wsi Attyki. Położone na równinie miasto 
otoczone było wzgórzami. Naturalne miejsce obronne stanowiła wysoka 
skała zwana Akropolis, należąca do tzw. Miasta Górnego. Miasto Dolne 
obejmowało wzgórza Areopag, Nimfejon, Musejon i Pnyks oraz wybrzeże 
nadmorskie z zatokami Pireus, Kantaros, Munichia, Faleron i Zea, w któ-
rych z czasem rozwinęły się porty. Centralnym punktem Aten był Akropol, 
teren monumentalnych świątyń, budowli publicznych, posągów. W Dol-
nym Mieście głównym ośrodkiem życia politycznego była agora – plac 
miejski, otoczony całym szeregiem budowli.

Ważną rolę w infrastrukturze miast greckich odgrywały urządzenia wo-
dociągowe, tworzące system zaopatrzenia w wodę. Już w epoce mykeń-
skiej tego rodzaju urządzenia znajdowały się np. w samych Mykenach. 
Dopiero jednak od VI w. przed Chr. miasta greckie wyposażano w systemy 
wodociągowe. Jednym z przykładów może być wodociąg na wyspie Sa-
mos zbudowany w VI w. przed Chr. przez tyrana Polikratesa.

łączność, komunikacja i podróże

System łączności w Grecji powstał dopiero w czasach hellenistycznych. 
Wzorem dla jego organizacji była poczta w państwie perskim. W Grecji do 
czasów Aleksandra Wielkiego listy przenosili posłańcy piesi, którzy prze-
biegali długie dystanse, bez stosowania zmian. W Sparcie dbano o zacho-
wanie tajemnicy korespondencji za pomocą bardzo sprytnego zabezpie-
czenia. W Egipcie pod rządami Ptolemeuszów ulepszono perski system 
łączności, obejmując nim całe państwo.

Budowa dróg i gościńców w Grecji łączyła się z koniecznością pokony-
wania znacznych przeszkód technicznych, wymagała ogromnego nakładu 
kosztów i równie wielkiego wysiłku ludzi. Słyszymy więc o drogach bru-
kowanych już w epoce mykeńskiej; na blokach kamiennych układano płyty 
dla wozów i koni, a po obu stronach chodniki dla pieszych. W okresie kla-
sycznym drogi brukowane czy też bite należały do rzadkości: przeważały 
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drogi ukształtowane w sposób naturalny. Dopiero w okresie rzymskim po-
wstało wiele dróg służących do celów strategicznych i komunikacyjnych. 

Pomimo stosunkowo słabej sieci dróg Grecy chętnie i dużo podróżo-
wali, nie tylko po Grecji właściwej, ale także odbywali podróże do odle-
głych kolonii. Wielu mieszkańców Grecji podróżowało także do sławnych 
wyroczni, np. do Delf, Dodony itd. W epoce hellenistycznej i rzymskiej 
zaczęto na dość znaczną skalę uprawiać podróże w celach turystycznych, 
dla poznania obcych, często egzotycznych krajów. Niekiedy zachodziła 
konieczność zatrzymywania się na noclegi. Często korzystano z tzw. prok-
senii, czyli związków gościnności, które łączyły podróżnego z osobą czy 
rodziną zamieszkałą na trasie podróży. Inni podróżni udający się w drogę 
mogli skorzystać z noclegu w przydrożnych gospodach i zajazdach, które 
jednak nie cieszyły się na ogół zbyt dobrą opinią. 

Podróże morskie odbywano zarówno w celach handlowych, jak też 
podczas wypraw wojennych. Najwcześniejsze statki greckie były w isto-
cie nieco większymi łodziami, pozbawionymi pokładu, poruszanymi przy 
pomocy jednego rzędu wioseł wzdłuż burt i sterowane dwoma wiosłami. 
W wieku VII przed Chr. greckie okręty mają już pokłady, a załoga liczy 
aż 50 wioślarzy. Statki greckie często ulegały rozbiciu wskutek potężnych 
burz morskich, czyhali także na nie piraci, którzy napadali na słabo uzbro-
jone okręty handlowe, rabując towar i zabierając w niewolę pasażerów 
i załogę. 

greckie gospodarstwa rolne

Rolnictwo było najstarszym zajęciem i podstawowym źródłem utrzy-
mania ludności greckiej. W najdawniejszych czasach miarą bogactwa da-
nego człowieka była ilość posiadanych przez niego pól uprawnych. Głów-
nymi gatunkami produkowanych w Grecji zbóż były: pszenica, jęczmień 
i proso, jednak z powodu małej urodzajności roli Grecy musieli się za-
opatrywać w zboże w innych krajach, sprowadzając je najczęściej drogą 
morską. W małych gospodarstwach uprawiał ziemię sam właściciel i je-
go najbliższa rodzina, w dużych folwarkach pracowali przy uprawie roli 
głównie niewolnicy. Oprócz zbóż uprawiano drzewa, a przede wszystkim 
oliwki i winną latorośl, ponadto grusze, jabłonie, granaty, śliwy oraz róż-
nego rodzaju warzywa.

Metody uprawy roli w starożytnej Grecji były dość prymitywne. Do 
orania ziemi używano dwóch rodzajów drewnianego pługa. Orano ziemię 
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kilkakrotnie w ciągu roku dla utrzymania w glebie możliwie dużej ilości 
wilgoci. Zboża zebrane z pól młócono na klepiskach, przepędzając przez 
nie woły lub muły albo też używano do tego celu desek, które ciągnęły 
woły. Zboże mielono w żarnach lub młynkach, dopiero pod koniec staro-
żytności zaczęto budować młyny wodne. Bardzo ważnym działem pro-
dukcji rolnej w Grecji była wspomniana uprawa oliwek, którą Grecy znali 
od najdawniejszych czasów. Gaje oliwne sadzono na zboczach wzgórz, 
zabezpieczając je podmurówkami przed obsunięciem, lub też na polach 
zasianych zbożem. Do wyciskania oliwy z oliwek służyła specjalna prasa. 
Podobnie do wyciskania soku z winogron stosowana była prasa, a w póź-
niejszych czasach dźwignia obciążona kamiennym walcem. 

hodowla

Obok rolnictwa wielkie znaczenie dla gospodarki greckiej miała ho-
dowla zwierząt, które stanowiły wielkie bogactwo królów i arystokracji 
już w epoce mykeńskiej. Najczęściej hodowano świnie, owce i kozy, które 
dostarczały mleka służącego do produkcji bardzo poszukiwanych serów. 
Woły były używane jako zwierzęta pociągowe przy pracy na roli. Ponadto 
hodowano także osły i muły, wykorzystywane do transportu towarów i lu-
dzi. Najdroższymi zwierzętami hodowlanymi były konie, którymi posługi-
wano się przede wszystkim w czasie działań wojennych i do polowania.

rzemiosło greckie

Już w epoce mykeńskiej rozwinęły się w Grecji różne gałęzie rzemio-
sła, takie jak: kamieniarstwo, kowalstwo, stolarstwo, rymarstwo, tkactwo, 
garncarstwo itp. Wysokich umiejętności wymagała obróbka metali, przede 
wszystkim brązu, a także złota i srebra, z których wyrabiano ozdoby, na-
czynia, broń. Tkactwo jako przemysł domowy uprawiały głównie kobiety. 
Wysoki poziom osiągnęło również garncarstwo dzięki wynalazkowi koła 
garncarskiego. O ile w epoce mykeńskiej zajmowano się w Grecji rzemio-
słem na małą skalę i jedynie w związku z konkretnymi potrzebami gospo-
darczymi, o tyle w okresie hellenistycznym i późniejszym można mówić 
już o wytworzeniu się produkcji przemysłowej, przeznaczonej zarówno na 
rynek wewnętrzny, jak i zagraniczny. 
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pieniądze i handel

Zanim w Grecji został wprowadzony pieniądz w formie monety, przez 
długi czas funkcję pieniądza pełniły sztuki bydła (owiec, wołów, kóz), 
których liczbą określano wartość sprzedawanych przedmiotów. Posługi-
wano się również pieniądzem metalowym, miedzianym, brązowym lub 
żelaznym, bardzo często jako bryłkami lub sztabkami złota, srebra, brązu 
lub żelaza, a także jako narzędziami – toporami, trójnogami, naczynia-
mi. Jako forma pieniądza bardzo rozpowszechniona w epoce homeryckiej 
funkcjonowały rożny (oboloi) lub garść sześciu rożnów (drachme). Od 
wieku VII przed Chr. pojawiły się w obiegu monety w dzisiejszym tego 
słowa znaczeniu – kawałki metalu o określonej wadze i zawartości kruszcu 
potwierdzonych odpowiednim stemplem. Monety większości miast były 
przeznaczone na rynek wewnętrzny, tylko monety niektórych z nich były 
w obiegu w całej Grecji, a także i na innych terytoriach. Ateński sześćdzie-
siętny system monetarny wywodził się z systemu babilońskiego. 

Wynalezienie monet, a także inne czynniki, takie jak rozwój koloniza-
cji i bogacenie się poszczególnych państw greckich, sprzyjały powstaniu 
wymiany handlowej, która od początku VI w. przed Chr. nabrała szcze-
gólnej dynamiki. Handel wewnętrzny uprawiany był w Grecji od czasów 
najdawniejszych, przede wszystkim na ulicach i placach, gdzie ustawia-
no stałe kramy lub budy. Handlowano także na skrzyżowaniach dróg i na 
wsiach, dokąd docierali wędrowni kramarze, rozwożąc i sprzedając swoje 
towary. Oprócz drobnego handlu obsługującego rynek wewnętrzny istniała 
w miastach-państwach greckich warstwa wielkich kupców – hurtowników, 
którzy zajmowali się wymianą towarową na dużą skalę, szczególnie w ob-
rocie zagranicznym. 

Medycyna

Głównym greckim bogiem-lekarzem był Asklepios, syn Apollona 
i nimfy Koronis, który, według wierzeń, potrafił nawet wskrzeszać umar-
łych, co stało się zresztą powodem jego śmierci od pioruna Zeusa. Kult 
jego rozprzestrzenił się w całej Grecji, szczególnie na wyspie Kos. Pod 
koniec VI wieku przed Chr., a zwłaszcza w dwóch następnych stuleciach, 
nastąpił rozwój lecznictwa przyświątynnego: powstało wówczas wiele 
tzw. asklepiejonów, czyli lecznic połączonych ze świątyniami boga Askle-
piosa, w których leczeniem chorych zajmowali się kapłani-lekarze zwa-
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ni asklepiadami, należący do tych samych rodów, wywodzących się od 
Asklepiosa. Najsłynniejsze asklepiejony znajdowały się na wyspie Kos, 
w Epidauros i w Pergamonie. 

W znacznym stopniu do rozwoju medycyny greckiej przyczyniły 
się szkoły lekarskie. Kierownikiem najwcześniejszej szkoły medycznej 
w Grecji był Demokedes z Krotony (VI w. przed Chr.). Najsłynniejszym 
lekarzem w starożytności był bez wątpienia Hipokrates (ok. 460-ok. 370 
przed Chr.), który stał na czele sławnej szkoły lekarskiej na wyspie Kos, 
później zaś praktykował w Atenach i w Tesalii. 

Wyraźny postęp medycyny greckiej dokonał się w epoce hellenistycz-
nej. W Aleksandrii w zakładzie anatomicznym przeprowadzano sekcje 
zwłok, dzięki którym poznano wiele różnych szczegółów dotyczących 
ludzkiego ciała. W I w. po Chr. powstała w Rzymie założona przez Atena-
josa z Attalei szkoła pneumatyczna, według której powodem chorób jest 
nieregularne działanie pneuma (tchnienie, dech). W II w. po Chr. działał 
Klaudiusz Galenos, jeden z największych lekarzy greckich, przyboczny 
lekarz cesarzy Marka Aureliusza, Lucjusza Werusa i Kommodusa. 

Sport grecki

Sport uprawiano w Grecji już w epoce kreteńsko-mykeńskiej: najczę-
ściej zapasy, boks, akrobatyczną jazdę na byku, wyścigi rydwanów, pły-
wanie, wioślarstwo, biegi. Ważną dziedziną sportu, uprawianego głównie 
przez arystokrację kreteńską i mykeńską, były polowania na lwy, jelenie, 
krokodyle i ptactwo. W epoce achajskiej (2 poł. II tysiąclecia przed Chr.), 
opisywanej w poematach Homera, sport i zawody sportowe, zwane ago-
nes lub athla, odgrywały dużą rolę. W kulturze epoki helleńskiej zajęcia 
sportowe i ćwiczenia służyły już nie tylko przygotowaniu młodzieży do 
wojska – z wyjątkiem Sparty – ale przede wszystkim harmonijnemu roz-
wojowi ciała i umysłu, stworzeniu sprawności i tężyzny fizycznej. Igrzy-
ska ogólnogreckie – olimpijskie, pytyjskie, istmijskie i nemejskie – miały 
duże znaczenie w życiu Greków, sprzyjały także wzmacnianiu ich poczu-
cia jedności i panhelleńskiej wspólnoty. Grecki system szkolny, palestry 
i gimnazjony, służyły przede wszystkim uprawianiu przez młodzież ćwi-
czeń fizycznych. 

Ostatecznym sprawdzianem rezultatów uzyskanych w trakcie trenin-
gów, a później w występach lokalnych, były igrzyska ogólnogreckie. 
Oprócz wymienionych pewne znaczenie osiągnęły igrzyska lokalne, takie 
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jak panatenajskie w Atenach z bardzo bogatym programem. Od połowy III 
wieku po Chr. zaczyna się stopniowy upadek igrzysk greckich, do czego 
przyczyniło się założenie nowej stolicy Cesarstwa Rzymskiego w Kon-
stantynopolu w roku 330. W roku 393 cesarz Teodozjusz I zarządził likwi-
dację igrzysk olimpijskich i innych igrzysk greckich.

rodzina grecka

W starożytnej Grecji w czasach historycznych wszędzie obowiązywa-
ło jednożeństwo (monogamia). Grecy uważali bowiem wprowadzanie do 
domu kilku żon za obyczaj barbarzyński, niegodny prawdziwego Hellena. 
Założenie rodziny było dla Greka ważnym obowiązkiem obywatelskim 
i narodowym. Legalne małżeństwa w Grecji mogły być zawierane jedy-
nie między wolnymi obywatelami danego państwa greckiego, z wyjątkiem 
Sparty, gdzie obywatele mieli prawo żenić się z nie-obywatelkami. Za-
warcie małżeństwa było poprzedzone zaręczynami. W czasie uroczystości 
ślubnej ojciec panny młodej oddawał ją zięciowi, wygłaszając odpowied-
nią formułę i przekazując ją spod swojej władzy pod władzę męża. Po 
tej ceremonii rozpoczynała się uczta weselna z udziałem rodziny i zapro-
szonych gości. W społeczeństwie greckim kobiety, biorąc ogólnie, miały 
bardzo ograniczone prawa w porównaniu z mężczyznami. Dziewczyna aż 
do zamążpójścia nie opuszczała rodzinnego domu, przebywała przy matce 
w części przeznaczonej dla kobiet (gynaikeion). Po ślubie przechodziła do 
domu męża, aby nadal wraz z dziećmi i służbą przebywać tam w gynaike-
ion, zajmując się gospodarstwem domowym, wyrobem tkanin i wychowy-
waniem dzieci. 

Przyjście na świat dziecka w rodzinie greckiej było uważane za waż-
ny moment w jej życiu i okazję do urządzania świąt rodzinnych. Decy-
zja o uznaniu przyjęcia dziecka do rodziny należała do ojca. Narodzinom 
dziecka w Grecji towarzyszyły niekiedy dwa tragiczne zjawiska: zabijanie 
i porzucanie nowo narodzonych dzieci. W niektórych państwach greckich 
pozbawiano życia niemowlęta kalekie lub niedorozwinięte; w Sparcie no-
wo narodzone dziecko pokazywano starszyźnie, która decydowała, czy 
ma ono dalej żyć, czy też nie. Porzucanie noworodków było zwyczajem 
usankcjonowanym w Grecji przez prawo. 

Zwyczaje pogrzebowe w Grecji były wynikiem wiary w istnienie duszy 
i jej nieśmiertelności. Grecy wierzyli, że dusza stawała po śmierci przed 
władcami Podziemia, Hadesem (Plutonem) i Persefoną i na podstawie ich 



153charaKteryStyKa Starożytnej cywiLiZacji grecKiej

wyroku dusze ludzi dobrych wędrowały do krainy szczęścia (Elysion), złe 
dusze do Tartaru, gdzie cierpiały wieczne męki. Obowiązkiem rodziny by-
ło wyprawienie zmarłemu pogrzebu, otaczanie kultem jego pamięci i dba-
nie o jego grób. 

Mitologia i religia

Mit helleński nie zawsze musiał mieć charakter religijny, nawet jeśli 
występował w nim któryś z bogów. Grecy mieli swobodny stosunek do mi-
tów, poszczególne mity ulegały najprzeróżniejszym zmianom i przekształ-
ceniom. Tradycja mityczna Greków była zmienna, płynna i rozciągliwa, 
istniały nie tylko różnice, ale wręcz sprzeczności między wersjami tego 
samego mitu. Greckimi bogami nieba, czyli bóstwami olimpijskimi, byli 
król bogów Zeus, jego małżonka Hera, a także Atena, Apollon, Artemi-
da, Ares, Afrodyta, Hermes, Hefajstos i Hestia. Prócz nich Grecy zaliczali 
do bóstw niebiańskich Muzy, Erosa, Hymena, Charyty, Temidę, Nike oraz 
personifikacje niektórych ciał lub zjawisk niebieskich, jak: Helios (Słoń-
ce), Selene (Księżyc), Eos (Jutrzenka) itd. Do bóstw wodnych należeli: Po-
sejdon, jego małżonka Amfitryta, Okenaos, Proteusz, Tryton, Syreny itd. 
Bóstwa ziemskie to przede wszystkim Gaja, Demeter, Dionizos, Pan, Saty-
rowie. Głównymi bóstwami podziemnymi byli Hades i jego małżonka Per-
sefona, Erynie, Hekate, Tanatos, Hypnos. W epoce hellenistycznej szcze-
gólnie popularny stał się kult Dionizosa – boga winnej latorośli połączony 
z uroczystościami o charakterze ekstatycznym czy nawet orgiastycznym, 
czy też boga-lekarza Asklepiosa, frygijskiej bogini Kybele, a także bogini 
Atargatis-Afrodyty. Osobną kategorię postaci mitologicznych tworzyli bo-
haterowie (herosi), którzy niekiedy pochodzili od bogów, jak np. Herakles 
czy Achilles.

Wyrazem znaczenia religii było wznoszenie przez Greków świątyń 
i tworzenie kultów związanych z własną polis. Wielkie świątynie powsta-
wały poza miastami – w ważnych greckich miejscach kultowych, jak np. 
w Delfach, Olimpii, na wyspie Delos.

Ważną częścią życia religijnego Greków były święta i uroczystości 
religijne. Wydaje się, że większość świąt greckich wywodzi się z kultów 
związanych z rolnictwem. Początkowo celem owych świąt był kult danego 
bóstwa, później dodano do nich igrzyska sportowe, zabawy, handel. Orga-
nizowaniem świąt i uroczystości jako jedną z dziedzin działalności pań-
stwa zajmowali się w Grecji specjalni urzędnicy. W Atenach najstarszym 
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i największym świętem ku czci bogini Ateny były obchodzone co cztery 
lata Panatenaje. Najważniejszą ich część stanowiła procesja do świątyni 
bogini, a także zawody muzyczne, gymniczne, hippiczne, bieg z pochod-
niami itd .

Lokalne święta i uroczystości

Lokalny, ateński charakter miały święta ku czci Dionizosa: Antesteria, 
obchodzone w lutym przez trzy dni, Wielkie Dionizje (zwane też Miejski-
mi), obchodzone uroczyście w marcu przez pięć dni, Małe Dionizje (zwa-
ne też Wiejskimi), obchodzone na przełomie grudnia i stycznia. Kobiece 
uroczystości zwane Tesmoforia urządzano w październiku ku czci bogini 
Demeter. Główne święto ku czci Apollona, połączone z procesją i ofia-
rowaniem bogu pierwszych owoców, nazywało się Targelia i odbywało 
się w maju. W Sparcie corocznie odbywano w lipcu wielkie uroczystości 
zwane Gymnopaidiai, na które składały się pokazy gimnastyczne i tanecz-
ne mężczyzn oraz występy chórów wykonujących pieśni ku czci bogów  
i bohaterów spartańskich. Innym świętem spartańskim o charakterze wiej-
sko-wojskowym były tzw. Karneia ku czci Apollona Karnejosa, opiekuna 
trzód. W Argos co pięć lat urządzano tzw. Heraia ku czci bogini Hery.

Dwa rodzaje wróżb

Starożytni Grecy rozróżniali dwa rodzaje wróżb: sztuczne, które po-
legały na wróżeniu z różnych znaków zewnętrznych objawianych przez 
bogów, oraz naturalne, oparte na natchnieniu boskim. Wróżbici starali się 
odgadnąć wolę boską ze zjawisk i faktów zewnętrznych, trudnych do wy-
tłumaczenia przez ludzi nieposiadających wykształcenia i doświadczenia 
w tym kierunku. Już od czasów archaicznych wróżbici cieszyli się uzna-
niem i sławą, jak np. znani z poematów Homerowych Tejrezjasz, Kalchas 
czy córka Priama Kasandra. Szczególną rolę odgrywała w Grecji tzw. or-
nitomancja, czyli wróżenie z lotu ptaków. Znaczną popularnością cieszy-
ły się również inne rodzaje wróżb sztucznych, takich jak alektriomancja, 
czyli wróżenie z zachowania kur przy jedzeniu, ichtiomancja ze sposobu 
pływania ryb, kledonomancja wróżenie z przypadkowo wypowiedzianych 
słów czy zdań. Obok astrologii dużą popularność zdobyła w Grecji onejro-
mancja, czyli wróżenie ze snów. Sny przychodziły ze świata podziemnego 
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lub zsyłał je sam Zeus. Bogiem snów był Morfeusz, który zjawiał się w po-
staci ludzkiej osobom pogrążonym we śnie, wieszcząc im przyszłość lub 
wyjawiając różne dotyczące ich tajemnice. Interpretacją snów zajmowali 
się specjalni wróżbici, którzy potrafili je tłumaczyć na wiele sposobów, 
wydobywając niekiedy ich alegoryczne znaczenie. Za szczególnie do-
niosłe uważano sny, które bóg Asklepios zsyłał wiernym poddającym się  
w jego sanktuariach – asklepiejonach. Prorocze sny miała zsyłać także bo-
gini Pazyfae w swej świątyni w Lakonii, a także bogini Gaja w Olimpii i 
bogini Nyks (Noc) w Megarze.

Innym rodzajem wróżb była tzw. nekromancja, czyli wywoływanie 
dusz ludzi zmarłych za pomocą zaklęć magicznych przy ich grobach. 
Wywołana z podziemia dusza przekazywała wróżbicie posiadaną wiedzę  
o przyszłych losach danej osoby.

wyrocznie 

Ważną rolę w życiu starożytnych Greków, a także Rzymian, odgrywały 
wyrocznie, które zwyczajowo znajdowały się przy świątyniach i głosiły 
przepowiednie oraz udzielały rad i wskazówek. Wyrocznie te były związa-
ne z Zeusem, Apollonem lub jakimś innym bogiem greckim. Za najstarszą 
w świecie greckim uchodziła wyrocznia Zeusa w Dodonie w Epirze, utwo-
rzona jeszcze w okresie mykeńskim, gdzie kapłani Zeusa pytającym o radę 
wróżyli z szelestu liści świętego dębu, ze szmeru źródełka u jego podnóża 
i z dźwięku brązowej misy. Bezsprzecznie najsłynniejszą wyrocznią staro-
żytną, do której przybywali ludzie z prośbami o rady z całego ówczesnego 
świata, była świątynia Apollona w Delfach. Apollon od najdawniejszych 
czasów objawiał tam swoją wolę za pośrednictwem Pytii – starej kobiety, 
która w stanie odurzenia, siedząc w głębi świątyni na trójnogu nad szcze-
liną, z której wydobywały się oszołamiające opary, wypowiadała pojedyn-
cze wyrazy, zapisywane przez stojących obok kapłanów i przekazywane 
w formie wierszowej. 

igrzyska i teatr

Ze wszystkich świąt panhelleńskich największe znaczenie miały igrzy-
ska olimpijskie obchodzone co cztery lata, od roku 776 przed Chr., w Olim-
pii na Peloponezie. Pierwszy dzień igrzysk poświęcony był Zeusowi, skła-
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dano wówczas ofiary, dzielono zawodników na grupy i zaprzysięgano; 
trzy następne dni wypełniały zawody sportowe: bieg i zapasy chłopców, 
następnie biegi, skoki i zapasy mężczyzn, wreszcie wyścigi konne, penta-
thlon, bieg hoplitów. Piątego dnia zwycięzcy otrzymywali wieńce z gałą-
zek drzewa oliwnego i składali ofiary dziękczynne Zeusowi. Niemal rów-
nie sławne jak olimpijskie były igrzyska pytyjskie ku czci boga Apollona, 
na pamiątkę zabicia przez niego smoka Pytona na Równinie Krisajskiej. 
Główną część igrzysk stanowiły początkowo zawody muzyczne, później 
włączono także zawody gimnastyczne i wyścigi rydwanów. Igrzyska ne-
mejskie odbywały się co dwa lata w arkadyjskiej Nemei przy świątyni 
Zeusa, w 460 r. przed Chr. przeniesiono je do Argos. Wreszcie igrzyska 
istmijskie odbywano co drugi rok na Istmie Korynckim; w programie tych 
igrzysk były między innymi zawody atletyczne i wyścigi konne.

Program Wielkich Dionizjów w Atenach obejmował także przedstawie-
nia teatralne – tragedii, dramatu satyrowego i komedii. Początkowo wysta-
wiano przez trzy dni tylko tragedie, od roku 488 przed Chr. wprowadzono 
także komedie, które grano w trzecim dniu Dionizjów. W ostatnim dniu 
tego święta ogłaszano wyniki konkursów (agonów) na komedie i trage-
die i rozdawano nagrody autorom wyróżnionych utworów, w późniejszych 
czasach także aktorom. Przedstawienia teatralne odbywały się także pod-
czas innego święta ku czci Dionizosa – Lenajów od roku 460 przed Chr. 

Widowiska teatralne były organizowane przez państwo ateńskie. Poeci, 
którzy w ustalonym terminie przedstawili archontowi swoje utwory, mogli 
ubiegać się o przyznanie im chóru, tzn. o prawo wystawiania dramatów. 
Archont wraz z komisją wybierał spośród autorów trzech komediopisarzy 
i trzech tragediopisarzy, których dopuszczano do agonu, czyli zezwalał na 
wystawienie utworów. Wyznaczał także każdemu z autorów tzw. chore-
gosa spośród zamożnych obywateli, który zapewniał niezbędne środki fi-
nansowe, a przede wszystkim opłacał przygotowanie chóru. Od roku 440 
przed Chr. nagrody przyznawane przez 5 sędziów otrzymywali nie tylko 
poeci, autorzy dramatów, ale również choregowie.

śpiew, muzyka, taniec

Te trzy formy sztuki związane z muzyką Grecy określali w całości jako 
choreję. Muzyka towarzyszyła obrzędom religijnym, pełniła także funkcję 
rozrywkową. Najstarszym elementem tzw. „trójjedynej chorei” greckiej 
był śpiew, którego początki kojarzy się obecnie z pracą, uważając że pieśni 
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przy pracy miały za zadanie kierować jej rytmem. Słyszymy więc o pie-
śni młynarzy, śpiewanej przy obracaniu żaren, pieśniach tkaczy, piekarzy, 
żniwiarzy, pasterzy. Muzyka towarzyszyła także wojsku zarówno w czasie 
marszu, jak i w czasie bitwy. 

Inne gatunki pieśni ludowej to pieśń żebracza czy też pieśń związa-
na z pewnymi obrzędami świątecznymi. Okolicznościowa pieśń śpiewana 
przy okazji zakończenia winobrania nazywała się eiresione. Pieśń wiosen-
na na wyspie Rodos, związana ze zwyczajem obnoszenia jaskółki, nosiła 
nazwę chelidonisma. Istniały również innego rodzaju pieśni okoliczno-
ściowe, jak kołysanki, pieśni weselne, pieśni przed drzwiami łożnicy mał-
żeńskiej itp. Pieśń ku czci Apollona nazywała się peanem (paian), a pieśń 
ku czci boga wina Dionizosa – dytyrambem. 

W starożytnej Grecji nie uprawiano muzyki jako samodzielnej dzie-
dziny sztuki, zawsze towarzyszyła ona pieśniom, recytacjom lub tańcom. 
Była także nieodłącznym składnikiem wszelkiego typu uroczystości pu-
blicznych, religijnych i świeckich, uczt i zgromadzeń. W epoce homeryc-
kiej, w stuleciach X-VIII przed Chr., pieśni epickie sławiące czyny bohate-
rów wykonywano do wtóru formingi. Pieśni bohaterskie najpierw śpiewali 
sami bohaterowie, później natomiast zawodowi pieśniarze – aojdowie, 
a wreszcie rapsodowie . 

Lira towarzyszyła tzw. liryce solowej, która powstała i rozwinęła się 
w stuleciach VIII-V przed Chr. w twórczości Safony, Alkajosa, Anakreonta 
oraz w liryce chóralnej. W epoce klasycznej (V-IV w. przed Chr.) muzyka 
była ważnym elementem tragedii, przede wszystkim w partiach chóral-
nych i monodycznych (solowych), a także komedii – w partiach lirycznych 
i jambicznych. Z reguły twórcami muzyki w utworach scenicznych, po-
dobnie jak w innych gatunkach poezji byli sami autorzy tekstów. 

Ważną rolę w różnych dziedzinach życia greckiego odgrywał taniec, 
któremu przypisywano boskie pochodzenie. Ogólnie biorąc, taniec w po-
łączeniu z odpowiednią gestykulacją zachowywał w Grecji charakter po-
ważny, pozwalał także odtwarzać wydarzenia i sceny, przede wszystkim 
w tzw. pantomimie. Rozróżnia się trzy główne rodzaje tańców: wojenne, 
religijne wraz z tańcami należącymi do przedstawień dramatycznych oraz 
świeckie, towarzyszące formom życia prywatnego. Do tańców religijnych 
zaliczamy przede wszystkim tańce procesjonalne, wykonywane w uroczy-
stych pochodach religijnych. 

Wśród tańców narodowych rozróżniano tańce kreteńskie, lakońskie, 
jońskie. Chóry tragiczne wykonywały tańce powolne i uroczyste, nato-
miast taniec w komedii, zwany kordaks, miał żywy i zmysłowy charak-
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ter. Do tańców popisowych należały występy mimiczne i pantomimiczne, 
w których tańczący przedstawiali różne sceny mitologiczne lub realistycz-
ne scenki wzięte z życia miejskiego lub wiejskiego.

język grecki

Początki języka greckiego sięgają prawdopodobnie połowy III tysiąc-
lecia przed Chr., kiedy przybyły na Półwysep Bałkański ludy indoeuro-
pejskie. Spośród bardzo wielu dialektów greckich da się wyodrębnić trzy 
główne grupy: a) dialekty attycko-jońskie, którymi mówiono w Attyce, 
w koloniach jońskich na południowym wybrzeżu Azji Mniejszej oraz na 
niektórych wyspach Morza Jońskiego, b) dialekty achajskie, do których 
należał dialekt eolski – używany na wyspie Lesbos i sąsiadującym z nią 
lądzie stałym, a także w Tesalii oraz w Beocji – i dialekt arkadyjsko-cy-
pryjski, c) dialekty zachodnio-greckie, które dzieliły się na północno-za-
chodni używany w Fokidzie, Lokrydzie, Elidzie i Etolii oraz dorycki – na 
Peloponezie, w koloniach doryckich na wyspach i w Wielkiej Grecji. Bez 
wątpienia największe znaczenie wśród literackich dialektów greckich mia-
ły joński, dorycki i eolski. W V i IV w. przed Chr., kiedy naczelną pozycję 
w życiu umysłowym i artystycznym Grecji zajmowały Ateny, szczególną 
rolę odgrywał dialekt attycki, młodsza odmiana dialektu jońskiego. Upa-
dek niezależnych miast-państw greckich w epoce hellenistycznej dopro-
wadził do ujednolicenia dawnych dialektów lokalnych i powstania języka 
powszechnego, zwanego koine, używanego w całym ówczesnym świecie 
cywilizowanym. W koine zostało napisane pierwsze greckie tłumaczenie 
Starego Testamentu (tzw. Septuaginta) oraz Nowy Testament.

alfabet grecki

Alfabet grecki został przejęty prawdopodobnie w VIII w. przed Chr. 
z pisma Fenicjan i dostosowany do właściwości języka greckiego. Grecy 
dla samogłosek, na których oznaczenie nie było liter w alfabetach semic-
kich, zaczęli stosować nieużywane w języku greckim litery fenickie α, ε, 
ο, ι oznaczające spółgłoski. Później po literze υ dodano znaki θ (f) i χ (ch). 
Alfabet grecki złożony z 22 liter był używany do końca V wieku przed Chr., 
przy czym litera η (eta) służyła jako znak aspiracji (h). Ostatecznie podsta-
wowy alfabet grecki liczył 24 litery: αβγδεζηθικλµνοπρσ(ς)τυφχψω.
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pismo 

Już w epoce brązu w rejonie Morza Egejskiego używane było uprosz-
czone pismo obrazkowe (piktograficzne). Na Krecie, a także w minojskich 
osadach na Cykladach, Terze, Melos i Keos w okresie 1800-1450 przed 
Chr. rozpowszechniło się tzw. pismo linearne A. Posługiwał się tym pi-
smem, dotychczas nieodczytanym, lud mówiący językiem nie-greckim, 
może jakimś dialektem z grupy języków semickich. Zabytki tego pisma 
zachowały się na glinianych tabliczkach, na niektórych przedmiotach jako 
tzw. graffiti . 

Tzw. pismo linearne B było używane w świecie mykeńskim w latach 
ok. 1450-1150 przed Chr. Tabliczki z tym rodzajem pisma były wykonane 
z niewypalanej gliny: odnaleziono je głównie w pałacach w Mykenach, 
Tirynsie, Pylos, Tebach, a także w Knossos i Kydonii na Krecie. Odczyta-
nie tego pisma zawdzięczamy dwóm uczonym brytyjskim: M. Ventrisowi  
i J. Chadwickowi. Było to pismo ludu mówiącego po grecku, zawiera  
ok. 90 znaków sylab, nie było jednak przystosowane do odmian wyrazów 
greckich. 

Właściwe pismo greckie powstało na podstawie przejętego od Feni-
cjan spółgłoskowego pisma semickiego, przy czym część znaków przy-
stosowano do oznaczania samogłosek. Przez kilka stuleci występowały 
lokalne różnice w ilości i kształcie liter, ujednolicenie nastąpiło dopiero  
w V w. przed Chr. W początkowym okresie pisano od prawej strony ku le-
wej, później zmieniano kierunek w kolejno następujących linijkach, wresz-
cie ustalił się kierunek od lewej strony ku prawej. Rozróżnia się proste 
i wydłużone pismo monumentalne, stosowane w napisach na kamieniach 
i na materiałach nietrwałych, zaokrąglone pismo na papirusach i pergami-
nie oraz mniej staranne pismo codzienne (tzw. kursywa).

Najpowszechniejszym materiałem piśmiennym były zwoje papirusu, 
używane znacznie wcześniej, około roku 3000 przed Chr., w Egipcie, gdzie 
wyrabiano je z rośliny rosnącej nad Nilem. Zwoje papirusowe, na których 
pisano ręcznie w poprzecznych kolumnach, były różnej szerokości taśmami 
zwinięte w rulon i zaopatrzonymi na końcach w drążki. Znacznie później, 
dopiero w II w. przed Chr., zaczęto w Pergamonie używać jako materiału 
piśmiennego pergaminu, wyrabianego z odpowiednio wyprawionej skóry 
zwierzęcej. Pergamin formowano w karty, z których składano tzw. codex, 
przypominający dzisiejszą książkę. Do pisania używano piór trzcinowych 
i czarnego płynu – atramentu z sadzy z domieszką kleju.
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Biblioteki

Pierwsze biblioteki greckie stworzyli w VI w. przed Chr. tyrani, Poli-
krates na Samos i Pizystrat w Atenach. Księgozbiory posiadali także ludzie 
prywatni, jak np. tragediopisarz Eurypides czy filozof Platon. Kolekcjo-
nerem książek był wielki filozof Arystoteles. Największą i najsłynniejszą 
biblioteką grecką była Biblioteka Aleksandryjska założona przez króla 
Ptolemeusza I Sotera (305-283 r. przed Chr.), później powiększona przez 
jego syna Ptolemeusza II Filadelfa. W I w. przed Chr. miała ona liczyć ok. 
700 tysięcy zwojów papirusowych. Rywalizowała z nią sławna bibliote-
ka grecka w Pergamonie, założona w 2 poł. III w. przed Chr. przez króla 
Attalosa I. Z czasem wszyscy znaczniejsi władcy hellenistyczni i większe 
miasta greckie zakładały własne biblioteki.

wychowanie i wykształcenie

Wychowaniem dzieci w rodzinie greckiej zajmowały się początkowo 
matki, od siódmego roku życia chłopcy przechodzili pod opiekę ojca, któ-
ry albo sam, albo z pomocą opiekuna kształcił syna w sztuce przemawia-
nia, posługiwania się bronią, muzyki, tańca. Chłopiec grecki przygotowy-
wał się także do prowadzenia gospodarstwa, pracy na roli lub w winnicy. 
Dziewczęta pozostawały przez cały czas pod opieką matek, uczyły się ro-
bót kobiecych, zarządzania domem, doglądania niewolników i służby.

Szczególny rodzaj wykształcenia ustalił się w Sparcie już w VII w. 
przed Chr.: była to formacja wojskowa, której cel stanowiło przygotowa-
nie chłopców do przyszłej służby w armii i bezwzględnego posłuszeństwa 
rozkazom. Chłopcy spartańscy już od siódmego roku życia przechodzili 
pod kontrolę państwa, mieszkali z dala od rodziców, w koszarach. W ich 
edukacji kładziono nacisk na gimnastykę i ogólne wychowanie fizyczne, 
przydatne w służbie wojskowej. Ponadto uczono chłopców spartańskich 
czytania, pisania oraz gry na instrumentach i śpiewu (musike). W wykształ-
ceniu dziewcząt w Sparcie znaczną rolę również odgrywała gimnastyka.

Już z końcem VI w. przed Chr. pojawiły się w Atenach pierwsze szkoły, 
w których za naukę płacili sami rodzice. Program nauki w Grecji obejmo-
wał kształcenie umysłowe, muzyczne i fizyczne. W sumie edukacja miała 
prowadzić do tzw. kalokagatii, której istotą było osiągnięcie harmonii ciała 
i ducha, a więc pełny rozwój osobowości ludzkiej. Podstawową nauką kie-
rował tzw. grammatistes, który uczył dzieci pisania, czytania, rachunków 
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oraz literatury przez pamięciowe opanowanie i recytowanie wybranych 
partii poezji, szczególnie Homera; w okresie klasycznym książki jeszcze 
nie były rozpowszechnione w społeczeństwie greckim. 

Odrębnymi i bardzo ważnymi dziedzinami edukacji w Atenach była 
wspomniana musike, której przypisywano istotną rolę wychowawczą. 
Człowiek wykształcony musiał obowiązkowo posiąść umiejętność gry na 
lirze i śpiewu, których uczył nauczyciel muzyki kitharistes. Trzecią waż-
ną dziedziną wykształcenia była gimnastyka i wychowanie fizyczne jako 
przygotowanie do służby wojskowej; szczególną rolę odgrywały tu wspo-
mniane wyżej gimnazjony i palestry. Dziewczęta ateńskie były również 
objęte podobnym systemem edukacji, jakkolwiek w mniejszym zakresie. 

Od końca IV w. przed Chr. rozpowszechniła się w Grecji, zapewne zna-
na od dawna, efebia, tzn. obowiązek odbywania dwuletniej służby wojsko-
wej przez młodzieńców, którzy ukończyli 18. rok życia. Przez pierwszy 
rok uczęszczali na ćwiczenia w gimnazjonie, w drugim roku pełnili służbę 
w garnizonach. Przyjęcie w poczet efebów stanowiło podstawowy waru-
nek wpisania na listę obywateli i uzyskania pełnych praw obywatelskich, 
m.in. uczestniczenia w wyborach.

W Atenach w V w. przed Chr. nie było zorganizowanego szkolnictwa 
wyższego, a młodzi ludzie, którzy chcieli zdobyć wykształcenie w wybra-
nej specjalności (np. w zakresie retoryki, medycyny czy nauk ścisłych), 
musieli na własną rękę znaleźć nauczycieli. W 2 poł. V w. pojawili się 
w Atenach tzw. sofiści – „nauczyciele mądrości”, którzy za opłatą podej-
mowali się uczenia młodzieży różnych przedmiotów. Sofiści kształcili jed-
nak swoich uczniów głównie w zakresie języka i literatury, gdyż celem 
ich było przygotowanie przyszłych mówców i polityków. W IV w. przed 
Chr. w Atenach istniał już zorganizowany system szkolnictwa wyższego: 
powstała szkoła filozofii i retoryki prowadzona przez mówcę Izokratesa, 
Akademia Platońska, Lykeion Arystotelesa.

Sztuka grecka

Za wstępną fazę sztuki greckiej uważa się zazwyczaj sztukę egejską, 
w której z kolei wyróżnia się okres kreteński (minojski), cykladzki oraz 
helladzki obejmujący także sztukę mykeńską. Okres archaiczny (800-500 
przed Chr.) przynosi Grecji rozwój budownictwa świątynnego, w którym 
prawdopodobnie w VII w. przed Chr. ustaliły się dwa równolegle istniejące 
porządki czy też style: dorycki i joński. Pierwszy z tych porządków, doryc-
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ki, odznaczał się ogólną prostotą, powagą i dostojeństwem. Porządek joń-
ski pełny rozkwit osiągnął nieco później na jońsko-eolskich wybrzeżach 
Azji Mniejszej i sąsiednich wyspach Morza Egejskiego. Był to styl bardzo 
dekoracyjny, bujny, lżejszy i swobodniejszy niż dorycki.

Malarstwo pojawia się w Grecji dopiero w VIII w. przed Chr. – jako 
dekoracja na wazach, natomiast malarstwo ścienne zaczyna stawiać pierw-
sze kroki w VII w. Z okresu archaicznego zachowało się przede wszystkim 
malarstwo wazowe, które w ciągu VII i VI w. przeszło wiele zmian w za-
kresie stylu. W VI w. w Atenach i Chalkis rozwijał się styl czarnofiguro-
wy (czarne postaci na czerwonym tle), którego najwspanialszym okazem 
jest tzw. waza François. Około 540 r. przed Chr. technika czarnofigurowa 
została zastąpiona stylem czerwonofigurowym (czerwone postaci na czar-
nym tle).

Pomimo zaginięcia fresków i malarstwa sztalugowego wiemy, że 
w pierwszej połowie V w. poza tematyką mitologiczną pojawia się w ma-
larstwie greckim tematyka historyczna. I tak np. najsławniejszy malarz 
tego okresu, Polignot z Tazos, przedstawił w Stoa Poikile w Atenach obok 
scen mitologicznych również bitwę pod Maratonem. 

Na okres wojny peloponeskiej przypadła działalność „wielkiej trójcy” 
malarzy: Zeuksisa, Parrazjosa i Timantesa, którzy chętnie przedstawiali 
sceny mitologiczne, rodzajowe i erotyczne, a ich malarstwo jako całość 
odznaczało się niezwykłą siłą wyrazu artystycznego i precyzją techniczną. 
W IV w. wyodrębniły się trzy wielkie szkoły malarskie: jońska, sykiońska 
i attycka. Szczyt rozwoju osiągnęło malarstwo sykiońskie reprezentowa-
ne przez takich znakomitych artystów, jak: Pamfilos, Melantios, Pauzjasz, 
a przede wszystkim najgenialniejszy malarz grecki Apelles, twórca obra-
zów o tematyce religijnej i mitologicznej (np. „Ofiara z wołu”, „Afrodyta 
Anadyomene” czy „Artemida”). Przedstawicielami szkoły ateńskiej byli 
Eufranor i Nikiasz.

Malarstwo w epoce hellenistycznej, znane częściowo dzięki odkryciom 
niektórych fresków na wyspie Delos czy fresków i mozaik w domach 
w Pompejach i Herkulanum – kopii dzieł hellenistycznych, wykazuje 
znaczny postęp techniczny. Artyści tego okresu nawiązują do motywów 
życia codziennego, pojawia się także tematyka erotyczna, rodzajowa oraz 
pejzaż i martwa natura. Bardzo interesujące jest także malarstwo freskowe, 
inspirowane motywami religijnymi i mitologicznymi. Wspaniale rozwija 
się również sztuka mozaiki.

Najdawniejsze zabytki rzeźby greckiej to niewielkie figurki ludzi 
i zwierząt z brązu, kości słoniowej i terakoty. Ok. roku 650 przed Chr. 
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zaczynają powstawać w Grecji rzeźby dużego formatu. Początkowo są to 
rzeźbione w kamieniu posągi bogów naturalnej wielkości ludzkiej. W VI w. 
pojawiają się dwa zasadnicze typy greckiej rzeźby posągowej: tzw. ku-
rosy – nagie postaci młodych bogów lub bohaterów i tzw. kory – postaci 
kobiece w długich fałdowanych szatach. Pod wpływem jońskiej szkoły 
rzeźbiarskiej u schyłku VI w. wykształcił się majestatyczny, pełen powagi 
styl attycki. Kamienna dekoracja rzeźbiarska pojawia się na fryzach i fron-
tonach świątyń doryckich i jońskich.

W epoce klasycznej w Grecji święci triumfy rzeźba. W 1 poł. V w. przed 
Chr. rozwinął się tzw. styl surowy – pełen powagi i nieco sztywny, wolny 
jednak od schematyzmu. Przykładem rzeźby wolno stojącej z tego okresu 
jest grupa zwana „Tyranobójcy Hermodios i Aristogejton”, wzniesiona na 
agorze ateńskiej w roku 476 przed Chr. W tym okresie powstały wspaniałe 
posągi z brązu, np. „Apollo z Piombino”, „Woźnica z Delf” itp. 

W drugiej połowie V w., w okresie dojrzałego klasycyzmu, rzeźba grec-
ka osiąga najwyższy poziom: świadczą o tym rzeźby Partenonu wykonane 
pod kierunkiem Fidiasza, a przede wszystkim sławny fryz przedstawiający 
procesję panatenajską z monumentalnymi postaciami 12 bogów. W rzeźbie 
posągowej wyróżnili się w tej epoce trzej genialni artyści: Fidiasz („Atena 
Partenos”, „Zeus Olimpijski”), Myron („Dyskobol”, „Atena i Marsjasz”) 
oraz Poliklet („Doryforos”, „Diadumenos”). Najwybitniejszymi przedsta-
wicielami rzeźby greckiej w IV w. przed Chr. byli: Skopas („Szalejąca Me-
nada”, „Meleager”), Praksyteles („Hermes z Olimpii”, „Afrodyta z Kni-
dos”, „Odpoczywający Satyr”) oraz Lizyp („Siedzący Hermes”, „Ares 
Ludovisi”, „Eros napinający łuk”).

W sztuce rzeźbiarskiej w okresie hellenistycznym miejsce klasycznej 
prostoty i harmonii zajęło dążenie do efektów dramatycznych przez pate-
tyczne przedstawienie scen mitologicznych lub historycznych. Z drugiej 
strony pojawiają się tendencje realistyczne i naturalistyczne. Rzeźba tej 
epoki odznacza się rozmachem, bogactwem form i tematów, nastrojowo-
ścią. Głównym ośrodkami rzeźby hellenistycznej są: Pergamon, wyspa 
Rodos, Aleksandria. Najwspanialsze dzieło wydała szkoła pergamońska 
– słynny Ołtarz Zeusa wzniesiony przez króla Eumenesa II w pierwszej 
połowie II w. przed Chr. dla uczczenia zwycięstwa nad Galatami. 

ateńska akropolis w czasach peryklesa

Okres klasyczny sztuki greckiej wyznaczają lata ok. 480 – ok. 330 przed 
Chr. W architekturze świątynnej pojawił się styl koryncki, który różnił się 
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od jońskiego inną proporcją kolumn i dekoracją głowicy. W epoce dojrza-
łego klasycyzmu V w. na plan pierwszy wysuwają się świątynie wzniesio-
ne na ateńskiej Akropolis według koncepcji znakomitego rzeźbiarza Fi-
diasza. W latach 447-438 przed Chr. dwaj architekci, Kallikrates i Iktinos, 
zbudowali tam Partenon, wielką świątynię Ateny, w której umieszczono 
słynny posąg Ateny Partenos dłuta samego Fidiasza. Inne budowle Akro-
polis z czasów Peryklesa, to Propyleje – monumentalna brama, łącząca 
elementy porządku doryckiego z jońskim. Budowle świeckie z epoki Pery-
klesa to przeznaczony do występów muzycznych Odeon na Akropolis oraz 
zbudowany już przez Kimona Portyk Malowany ozdobiony wspaniałymi 
malowidłami. 

charakterystyka sztuki hellenistycznej

W okresie hellenistycznym w sztuce greckiej występuje dążenie do 
wiernego przedstawiania zjawisk, scen i postaci, a artyści interesują się 
przede wszystkim człowiekiem. Dynamicznie rozwija się budownictwo 
miejskie, którego najokazalszym przykładem jest egipska Aleksandria ze 
wspaniałymi pałacami, ogrodami, świątyniami, instytutami naukowym, 
teatrami. Nastąpił również bujny rozwój budownictwa użyteczności pu-
blicznej: wznosi się liczne budynki zgromadzeń ludowych, gimnazjony, 
palestry, stadiony, kamienne teatry, biblioteki, hale targowe, portyki. Cha-
rakterystyczną cechą wielu tych budowli było naśladowanie klasycznych 
dekoracji architektonicznych.

Literatura grecka

U początku literatury greckiej stoją dwa wielkie poematy Homera, Ilia-
da i Odyseja, największe dzieła poezji greckiej – i zapewne całej poezji 
świata. Opiewana przez Homera wojna trojańska, datowana tradycyjnie 
przez Greków na lata 1194-1184 przed Chr., mogła być w rzeczywistości 
jedną z ostatnich zdobywczych wypraw sprzymierzonych Achajów pod 
dowództwem króla Myken Agamemnona. W poematach Homera wojna 
trojańska została przedstawiona jako rezultat porwania pięknej Heleny, żo-
ny króla Sparty Menelaosa przez trojańskiego królewicza Parysa. 

Nie wiemy, kim był twórca Iliady i Odysei, poza tym, że należał do 
plemienia Jonów, gdyż językiem obu poematów w ich głównym zrębie 
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był dialekt joński. Wciąż także nie do końca został rozwiązany problem, 
czy Homer był autorem jednego z tych poematów, czy obydwu. Odyseja 
stanowi swojego rodzaju „ciąg dalszy” Iliady już choćby przez fakt, że 
opowiada o późniejszych losach jednego z najwybitniejszych bohaterów 
tamtego poematu – o powrocie Odysa z wojny trojańskiej. Ponadto Ody-
seja uzupełnia czy raczej „przedłuża” Iliadę w wielu mniej i bardziej waż-
nych szczegółach.

W VIII w. przed Chr. pojawiła się tzw. epika cykliczna, nawiązująca 
formalnie i tematycznie do poematów Homera. Te nie zachowane utwory 
anonimowych poetów tworzyły tzw. cykl trojański – związany z mitem 
o wojnie trojańskiej, cykl tebański – na temat dziejów Edypa i jego rodu 
itp. Z imieniem Homera łączono także tzw. Hymny homeryckie, których 
zbiór (33 utwory) datuje się na lata 750-500 przed Chr. 

Nowy gatunek epiki zapoczątkował w tej samej epoce najstarszy po 
Homerze poeta grecki, Hezjod (VIII/VII w. przed Chr.) w dwóch poema-
tach dydaktycznych: Prace i dnie – na temat pracy rolnika w różnych 
porach roku oraz Teogonia – o narodzinach bogów i powstaniu świata. 
Zasługą Hezjoda było stworzenie w swoich poematach nowego gatunku 
poezji – epiki dydaktycznej. Na wyspie Lesbos, na przełomie VII i VI 
w. przed Chr., narodziła się tzw. liryka eolska, której najwybitniejszymi 
przedstawicielami byli Safona i Alkajos; twórczość tych poetów odznacza-
ła się niezwykłą dojrzałością uczuciową, wdziękiem, mistrzostwem języka 
i stylu. Nieco później tradycja poezji eolskiej odżyła w liryce miłosnej po-
ety Anakreonta, który również uprawiał inne gatunki poezji. Równolegle 
w Grecji epoki archaicznej rozwijała się liryka chóralna, w której ważną 
rolę pełniła także muzyka i taniec. Najpotężniejszy rozwój liryki chóralnej 
przypadł na schyłek wieku VI i 1 poł. wieku V przed Chr. dzięki wystąpie-
niu trzech najwybitniejszych twórców tego gatunku poezji: Symonidesa, 
Pindara i Bakchylidesa. 

Najwcześniejszymi prozaikami greckimi, obok autorów traktatów fi-
lozoficznych, byli jońscy logografowie – najstarsi historycy w VI i V w. 
przed Chr., którzy zajmowali się w swoich pracach podaniami i wydarze-
niami lokalnymi z odległej, nawet mitycznej przeszłości. W tej samej epo-
ce powstała także prozaiczna bajka literacka, której twórcą był Ezop (ok. 
VI w. przed Chr.).

Okres klasyczny (V-IV w. przed Chr.), a w szczególności wiek V jest 
przede wszystkim epoką tragedii attyckiej, której początki łączyły się 
z kultem boga wina Dionizosa. Tragedia powstała z pieśni chóralnej na 
cześć Dionizosa – dytyrambu śpiewanego przez chór przebrany w koź-
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le skóry. Prawdziwą wielkość tragedia ateńska zawdzięczała twórczości 
trzech wielkich poetów: Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Z olbrzymie-
go dorobku najstarszego z „wielkiej trójki” tragediopisarzy ateńskich, Aj-
schylosa, zachowało się w całości zaledwie siedem utworów: m.in. trylo-
gia tragediowa Oresteja, Persowie, Prometeusz w okowach. Uderzającym 
rysem tragedii Ajschylosa jest głębia i waga głoszonych idei moralnych 
i religijnych. Drugi z wielkich tragików, Sofokles, był autorem około 120 
sztuk, z których w całości mamy jedynie siedem: m.in. Antygonę, Króla 
Edypa, Filokteta. Dzieła Sofoklesa są wyrazem humanizacji tragedii grec-
kiej, głównym przedmiotem zainteresowania poety jest człowiek, jego 
wielkość i upadek, jego namiętności i pragnienia. Eurypides, trzeci wiel-
ki tragediopisarz ateński, należy do epoki „oświecenia attyckiego”, jego 
utwory cechuje krytyczna, powątpiewająca postawa wobec bogów i trady-
cyjnej religii, nawiązywanie do aktualnych problemów politycznych i spo-
łecznych, realistyczny sposób przedstawiania postaci. Posiadamy dzisiaj 
17 tragedii i jeden dramat satyrowy Eurypidesa: m.in. Alkestis, Trojanki, 
Medea, Ifigenia w Aulidzie, Bakchantki. 

Obok tragedii i dramatu satyrowego w V i IV w. przed Chr. dynamicznie 
rozwijała się komedia attycka. Powstała przez połączenie wesołej pieśni, 
zwanej komosem, z dorycką farsą ludową. Najwybitniejszym przedstawi-
cielem tzw. „Starej komedii” attyckiej był Arystofanes, z którego twór-
czości zachowało się 11 komedii, m.in. Rycerze, Pokój, Lizystrata, Ptaki, 
Osy, Żaby. Miejsce „starej komedii” zajęła w IV w. przed Chr. „Średnia 
komedia”, a w ostatnich dziesięcioleciach IV w. i w 1 poł. III w. przed Chr. 
tzw. „Nowa komedia”, której głównym przedstawicielem był wielki pisarz 
ateński Menander. 

Wieki V i IV przed Chr. są okresem bujnego rozkwitu prozy greckiej, 
a głównie attyckiej prozy artystycznej. Herodot jako pierwszy historyk 
grecki poddał badaniu i ocenie wydarzenia poprzedniego stulecia, zmie-
rzając do ich realistycznego opisu. Z kolei Tukidydes w swojej Wojnie 
peloponeskiej dążył do ukazania przyczyn i przebiegu tej wojny, aby w na-
ukowy sposób ustalić racjonalnie prawidłowości rządzące procesami his- 
torycznymi. Najwybitniejszym historykiem greckim IV w. przed Chr. był 
Ksenofont, który obok dzieł historycznych pisał traktaty z dziedziny filo-
zofii, wojskowości, ekonomii i myślistwa.

W 2 poł. V w. i w IV w. bardzo wysoki poziom osiągnęła w Atenach re-
toryka, czyli sztuka wymowy, a szczególnie wymowa polityczna, sądowa 
i popisowa. Duże znaczenie dla jej rozwoju miała działalność wybitnego 
sofisty i znakomitego mówcy, Gorgiasza z Leontinoi. Znakomitym mów-
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cą, a jednocześnie wybitnym teoretykiem wymowy był Izokrates, który 
założył w Atenach szkołę retoryczną, gdzie obok wymowy nauczał także 
prawa, historii, literatury, psychologii. Najwybitniejszym mówcą ateńskim 
w IV w. przed Chr. był Demostenes, uczeń Izokratesa. Działalność po-
lityczna Demostenesa była związana ze stronnictwem antymacedońskim 
walczącym o niepodległość Aten przeciwko zaborczej polityce Filipa II. 
Do najlepiej znanych mów Demostenesa należą Filipiki (Przeciwko Filipo-
wi), Mowy olintyjskie, O pokoju, Epitaf na cześć poległych pod Cheroneą. 

Literatura epoki hellenistycznej (III-I w. przed Chr.) rozwijała się bar-
dzo bujnie, szczególne znaczenie osiągnęła w tej epoce literatura aleksan-
dryjska, w której początkowo rozwijały się jedynie dwa tradycyjne gatun-
ki – komedia i epigram, później zaś wiele innych gatunków poetyckich. 
Szczytowy okres rozwoju literatury aleksandryjskiej trwał mniej więcej od 
roku 280 do 240 przed Chr. Poeci aleksandryjscy skłaniali się głównie do 
uprawiania krótszych form, jakkolwiek powstało w tym okresie kilka dłuż-
szych epopei mitologicznych, jak np. Apolloniosa Rodyjskiego Wyprawa 
Argonautów. Znaczną popularność zdobyły w tej epoce poematy dydak-
tyczne o treści naukowej, jak np. utwór Aratosa na temat astronomii. Naj-
wybitniejszym poetą epoki aleksandryjskiej był Kallimach (III w. przed 
Chr.), który uprawiał niemal wszystkie gatunki poetyckie. Współczesny 
Kallimachowi poeta Teokryt zapoczątkował nowy gatunek literacki – sie-
lankę, wzorowaną na sycylijskiej ludowej pieśni pasterskiej.

Najważniejszym gatunkiem prozy, obok filozofii, była w tym okresie 
historiografia, na którą potężny wpływ wywierała retoryka. Duże znacze-
nie miały Dzieje Polibiusza (II w. przed Chr.) obejmujące wydarzenia od 
początku I wojny punickiej do roku 144 przed Chr. Zwolennikiem poglą-
dów filozoficznych i politycznych Polibiusza był uczony i filozof Posejdo-
nios, a także sławny geograf Strabon.

W historiografii greckiej aż do III w. po Chr. pojawiały się dzieła na 
dobrym poziomie literackim i historycznym, jak np. Wojna żydowska czy 
Starożytności żydowskie grecko-żydowskiego historyka Józefa Flawiusza 
(I w.). Na przełomie I i II w. nowy gatunek prozy na pograniczu histo-
riografii i biografii stworzył Plutarch (ok. 40-120 r.) w swoich Żywotach 
równoległych, przedstawiając życiorysy wybitnych osobistości greckich 
i rzymskich. Ożywioną działalność pisarską wykazują w okresie cesarskim 
szkoły filozoficzne oraz retoryczne. 

W II i III w. pojawia się tzw. „druga sofistyka”: był to nurt retoryki grec-
kiej, którego zwolennicy – nauczyciele wymowy, mówcy i pisarze, naśla-
dując klasyczną sofistykę ateńską V wieku przed Chr., uprawiali głównie 
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popisową odmianę wymowy. Najbardziej oryginalnym i utalentowanym 
pisarzem tego nurtu był Lukian, autor świetnych dialogów satyrycznych. 
W IV w. twórczość satyryczną i retoryczna uprawiał cesarz Julian, zwany 
Apostatą (361-363 r.). Na wieki II i III przypadł rozwój powieści greckiej 
(tzw. romansu) i fikcyjnego listu miłosnego.

Z końcem I w. zaczęło się rozwijać piśmiennictwo chrześcijańskie. Zo-
stały spisane cztery Ewangelie, uznane oficjalnie przez Kościół, podobnie 
jak Dzieje Apostolskie. Na przełomie I/II w. powstała anonimowa Nauka 
dwunastu Apostołów, Klemensa Rzymskiego List do Koryntian, Ignacego 
z Antiochii Listy oraz Hermasa Pasterz. W II w. mocno zaznaczyła się 
twórczość chrześcijańskich apologetów Kwadratusa, Justyna, Tacjana, 
Atenagorasa i polemistów antyheretyckich, np. Ireneusza z Lyonu. W III 
w. Orygenes tworzy pierwszy oryginalny chrześcijański system filozoficz-
ny. Rozkwit greckiej literatury chrześcijańskiej przypada na IV w. dzięki 
twórczości takich znakomitych pisarzy, mówców i myślicieli, jak: św. Ba-
zyli, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Grzegorz z Nysy i św. Jan Chryzostom; 
ich pisma stały się fundamentem nauki Kościoła.

Filozofia grecka

Pojęcie filozofii (dosł. „miłość mądrości”) oznaczało dla Greków po-
szukiwanie wiedzy przez badanie racjonalne. Początki filozofii greckiej 
sięgają VI w. przed Chr., kiedy narodziła się tzw. jońska filozofia przyrody 
wśród Greków zamieszkujących wybrzeża Azji Mniejszej. Celem badań 
dla filozofów jońskich było znalezienie ogólnej, materialnej podstawy 
wszechświata i wykrycie praw władających przyrodą. Należeli tu tacy filo-
zofowie, jak: Tales (VII/VI w. przed Chr.), Anaksymander i Anaksymenes 
(VI w.). Heraklit z Efezu, powszechne prawo wszechświata określił jako 
Logos (Rozum), za prazasadę uznał wiecznie istniejący ogień, a rzeczom 
i zjawiskom przypisał nieustanną zmienność. 

Z końcem VI i na początku V w. przed Chr. powstały w południowej 
Italii dwie szkoły filozoficzne: pitagorejska i eleacka. Twórcą pierwszej 
był Pitagoras (VI w.), który założył w Krotonie bractwo orfickie, głosząc 
naukę o wędrówce dusz i o konieczności oczyszczenia się przez posty, 
modlitwy, misteria i studia. Szkoła eleacka została założona przez Par-
menidesa (VI/V w. przed Chr.), którego następcami w V w. byli Melissos 
i Zenon: według eleatów to, co istnieje (byt), nie może powstać z tego, co 
nie istnieje (niebyt) ani też nie może przestać istnieć. 
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Na przełomie VI/V w. przed Chr. Leukippos z Miletu, a następnie jego 
uczeń Demokryt z Abdery (ok. 460-ok. 350 r. przed Chr.) stworzyli i roz-
winęli teorię atomistyczną, według której świat składa się z nieskończonej 
liczby niepodzielnych, niezniszczalnych i znajdujących się w ciągłym ru-
chu atomów oraz próżni. 

W 1. poł. V w. przed Chr. dialektykę oraz retorykę rozwinęli sofiści – 
jako narzędzia do walki z przeciwnikami politycznymi. Najwybitniejsi 
z nich, Protagoras z Abdery, Gorgiasz z Leontinoi, Hippiasz z Elidy, gło-
sili, że prawda i dobro są wartościami względnymi. Przeciwko sofistom 
wystąpił Sokrates (469-399 przed Chr.), który bronił istnienia obiektywnej 
prawdy i dobra. 

Uczniem i kontynuatorem nauki Sokratesa był jeden z największych 
myślicieli świata, Platon (427-347 przed Chr.), który w swoich pismach 
zwanych dialogami zbudował system filozofii idealistycznej. Według 
Platona świat materialny, który postrzegamy zmysłami, jest tylko słabym 
odbiciem czy też niedoskonałym odwzorowaniem doskonałego i nieznisz-
czalnego świata idei. Platon był założycielem sławnej Akademii, która 
przetrwała aż do roku 527. Do nauki Sokratesa nawiązały w IV w. przed 
Chr. także dwie inne szkoły filozoficzne: cynicka i kyrenajska. 

Najwszechstronniejszy uczony i filozof starożytny, Arystoteles (384- 
-322 r. przed Chr.), początkowo uczeń i współpracownik Platona w Aka-
demii, w 2 poł. IV w. założył własną szkołę filozoficzną – Lykeion, zwany 
także Perypatem. W działalności badawczej objął w istocie wszystkie dzie-
dziny ówczesnej nauki, tworząc ich podstawy, poddawał także krytyce teo-
rię idei Platona i jego koncepcje polityczne. Świat materialny i świat ideal-
ny był dla Arystotelesa jednością, u jego początku musiała stać „pierwsza 
przyczyna” – Bóg, czyli rozum.

Na przełomie IV/III w. przed Chr. powstały dwie nowe szkoły filozo-
ficzne: stoicyzm i epikureizm. Założycielem szkoły stoickiej w Atenach 
był Zenon z Kition (ok. 336-264 r. przed Chr.), który głosił, że cnota jest 
najwyższym dobrem, a życie zgodne z naturą daje prawdziwą wolność; 
naukę tę rozwinął Chryzyp z Soloi (ok. 277– ok. 208 r. przed Chr.). Z kolei 
Epikur (341-ok. 270 r. przed Chr.), założyciel szkoły zwanej „Ogrodem”, 
starał się w oparciu o atomizm Demokryta uwolnić ludzi od lęku przed 
bogami i od strachu przed śmiercią oraz zapewnić im szczęście przez szla-
chetne przyjemności. 

Współcześnie ze stoicyzmem powstała w Grecji szkoła sceptyczna, za-
łożona w Elidzie przez Pyrrona (ok. 360-270 r. przed Chr.), który głosił, 
że należy wstrzymać się od wypowiadania sądów, w praktyce wystarczy 
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jedynie rozsądne prawdopodobieństwo. Ostatnią wielką grecką doktryną 
filozoficzną był neoplatonizm stworzony przez Plotyna (204-269 r.) – sys-
tem mistyczno-religijny złożony z elementów platonizmu, arystotelizmu, 
stoicyzmu i pitagoreizmu.

Grecka filozofia chrześcijańska ukształtowała się na fundamencie na-
uki Chrystusa, posługiwała się także niektórymi poglądami i pojęciami 
starożytnymi. Można więc mówić o wpływie na chrześcijaństwo takich 
starożytnych systemów greckich, jak: platonizm, arystotelizm, stoicyzm, 
cynizm. Okres starożytnej filozofii chrześcijańskiej do VI w. zwany jest 
epoką patrystyczną lub patrystyką.



część iii

Starożytny rzym 





wstęp

pradzieje

Według Liwiusza, największego historyka rzymskiego epoki republi-
kańskiej, po upadku Troi, datowanym tradycyjnie na rok 1184 przed Chr., 
Eneasz, jeden z wodzów trojańskich, syn bogini Wenus i Trojanina Anchi-
zesa, pochodzącego z rodu królewskiego, zdołał wymknąć się zwycięskim 
Grekom wraz z ojcem, synem i gromadą towarzyszy. Po długich tułacz-
kach na Morzu Śródziemnym znalazł się u ujścia Tybru – w Lacjum. Został 
tam gościnnie przyjęty przez króla Latinusa, musiał jednak stoczyć wojnę 
z zawistnymi sąsiadami, zanim poślubił jego córkę Lawinię i założył nowe 
miasto Lawinium. Po śmierci króla Latinusa zasiadł na tronie jako władca 
Latynów i Trojan; jego następcą był syn Askaniusz, który później opuścił 
Lawinium i założył nad Jeziorem Albańskim miasto Alba Longa, obejmu-
jąc w nim tron królewski. Ostatni z 12 królów albańskich, Numitor, został 
pozbawiony władzy przez swego młodszego brata Amuliusza.

Założenie rzymu

Jedna z córek Numitora, Rea Sylwia, zwana też Ilią, została przez 
okrutnego stryja zmuszona do wstąpienia na służbę bogini Westy jako jej 
kapłanka. Została wówczas uwiedziona przez boga wojny Marsa i wyda-
ła na świat bliźnięta – Romulusa i Remusa, które z rozkazu okrutnego 
Amuliusza wrzucono do Tybru, jednak kołyska w cudowny sposób ocalała 
z nurtów rzeki. Bliźnięta wykarmiła wilczyca, później zabrał je na wycho-
wanie nadzorca pasterzy Faustulus. Gdy chłopcy dorośli, zabili Amuliu-
sza i przywrócili tron Alby swemu dziadkowi Numitorowi. Postanowili 
założyć miasto w miejscu, gdzie się wychowali, a więc na Wzgórzu Pa-
latyńskim. W czasie obrzędów związanych z zakładaniem miasta doszło 
między braćmi do kłótni, w której wyniku Remus zginął z ręki Romulusa. 
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Jako tradycyjną datę założenia Rzymu przez Romulusa starożytni podawa-
li dzień 21 kwietnia 753 r. przed Chr. 

powstanie rzymu w świetle współczesnej nauki

Pierwsze ślady siedzib ludzkich na terenie przyszłego Rzymu pochodzą 
z 2 poł. II tysiąclecia przed Chr.; zostały one odnalezione na Eskwilinie, 
jednym z siedmiu wzgórz rzymskich, a także na Welabrum, między Palaty-
nem a Kapitolem. Odkrycia archeologów podważają wspomnianą tradycję 
historyczną, która datowała powstanie Rzymu na rok 753 przed Chr. Otóż 
w połowie VIII w. przed Chr. istniały na tym obszarze, na wzgórzach Ger-
mal, Palatyn, Welia, Eskwilin, Kwirynał, jedynie porozrzucane tu i ówdzie 
wsie. Osady na wzgórzach Celius i na Kwirynale były znacznie uboższe 
i mniejsze niż inne, nie ma także dowodów, że w tym okresie wzgórze 
Kapitol było w ogóle zamieszkane. Stopniowo, około roku 700 przed Chr., 
zostały zasiedlone zbocza rzymskich wzgórz, a później także doliny. Osa-
dy te tworzyły, być może, rodzaj związku o charakterze religijnym. Około 
roku 575 przed Chr. ta luźna organizacja niezależnych wsi czy osad prze-
kształciła się w jedną wspólnotę miejską – Rzym.

plemiona italskie

Większość ludności italskiej należała do rodziny ludów indoeuropej-
skich, jakkolwiek trudno byłoby ustalić, w jakim okresie ludy te napłynęły 
do Italii i zmieszały się z miejscową ludnością śródziemnomorską. Wydaje 
się, że pierwsza faza osiedlania się owych Protolatynów w Italii przypadła 
na epokę neolitu (ok. 2200-ok. 2000 r. przed Chr.). Ta cywilizacja indoeu-
ropejska rozwijała się w epoce brązu (ok.1500-1200 r. przed Chr.) poprzez 
stopniową asymilację, która jednak nie doprowadziła jeszcze do oddziele-
nia się poszczególnych szczepów italskich. Główną grupą ludów indoeu-
ropejskich, które przybyły na Półwysep Apeniński w II tysiącleciu przed 
Chr., byli Italikowie, wśród których wyróżnia się dwie podstawowe grupy 
językowe: latyńsko-falijską i oskijsko-umbryjską. Najbliższymi sąsiada-
mi Latynów, którzy mieli w przyszłości utworzyć państwo rzymskie, byli 
Sabinowie, Ekwowie, Wolskowie, na północny wschód mieszkali Umbro-
wie, na wschód od Rzymu w centrum Apeninów – Samnici.
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etruskowie

Znaczny wpływ na kształtowanie się kultury plemion italskich miały 
już od VIII w. przed Chr. dwie wysoko rozwinięte cywilizacje nieautochto-
niczne: grecka, obejmująca południową Italię, i etruska. Jeśli idzie o Etru-
sków, to sprawa ich pochodzenia budziła już wątpliwości w czasach staro-
żytnych. Według niektórych historyków przybyli oni do Italii z Azji Mniej-
szej w XIII w. przed Chr., według innych mieli być miejscową ludnością 
italską; obecnie przeważa w nauce opinia, że Etruskowie ukształtowali się 
jako jednolita grupa plemienna, prawdopodobnie obcego, nie-italskiego 
pochodzenia, w wyniku długotrwałego mieszania się różnych elementów 
językowych, politycznych, kulturowych, religijnych. 

wzrost i upadek potęgi etrusków

Okres największej potęgi politycznej Etrusków przypadł na stulecia od 
połowy VII do początku V w. przed Chr.: opanowali oni w tej epoce pół-
nocną Italię aż po Alpy, Italię środkową wraz z Lacjum i Rzymem oraz 
Kampanię. Ta nieprzerwana ekspansja terytorialna i rozwój stosunków 
handlowych Etrusków stały się powodem konfliktów z Grekami osiedlo-
nymi w południowej Italii na i Sycylii. Na początku V w. przed Chr. po 
klęskach poniesionych w bitwach przeciwko Grekom pod Himerą (480 
przed Chr.) i Kyme (474 przed Chr.) Etruskowie stracili panowanie nad 
Kampanią, a wreszcie po zdobyciu przez Rzymian miasta Volsini w Etrurii 
w roku 264 przed Chr. – resztę znaczenia politycznego i wojskowego.



epoka królewska

Według Liwiusza do nowo założonego miasta nad Tybrem ze wszyst-
kich krain italskich zaczęli napływać pasterze i banici, którym Romulus 
nadał prawa, zorganizował państwo, na czele którego stał on sam jako król 
oraz senat złożony początkowo ze 100 przedstawicieli najmożniejszych 
rodów, jako organ doradczy. Ponieważ jednak w państwie tym brak by-
ło kobiet, Romulus wyprawił poselstwo do pobliskich ludów, aby prosić 
o przymierze i prawo zawierania małżeństw. Wobec odmów, jakie spotkały 
poselstwo Romulus, zgodził się na porwanie dziewcząt z sąsiedniego ludu 
Sabinów podczas zorganizowanych w Rzymie uroczystości ku czci boga 
Neptuna. Stało się to powodem wojny między Rzymianami a Sabinami, 
której położyła kres dopiero interwencja samych dziewcząt, ofiar porwa-
nia. W rezultacie zawarto pokój i ustanowiono unię polityczną obydwu na-
rodów. Romulus podzielił władzę z królem sabińskim Tytusem Tacjuszem. 
Ostatnim dokonaniem Romulusa przed śmiercią i apoteozą w roku 717 
przed Chr. był podział ludności na 30 kurii i 3 tribus.

następcy romulusa

Po jednorocznym interregnum tron rzymski objął Sabińczyk Numa 
Pompiliusz, który panował do roku około 673 przed Chr. Rządy jego mia-
ły zmierzać według tradycji do zaprowadzenia w Rzymie prawa i dobrych 
obyczajów, ustanowienia nowych bractw, instytucji i kultów religijnych. 
Kolejni królowie rzymscy to Tullus Hostiliusz (673-642 przed Chr.), An-
kus Marcjusz (641-616 przed Chr.), Lucjusz Tarkwiniusz Stary (616-578 
przed Chr.), Serwiusz Tulliusz (578-535 przed Chr.), wreszcie Tarkwiniusz 
Pyszny (535-509 przed Chr.), którego panowanie przerwało jego wygna-
nie wraz z synami w w roku 509 przed Chr. i utworzenie w Rzymie repu-
bliki. (W rzeczywistości wszystkie daty z najdawniejszej historii Rzymu, 
jak również samo istnienie niektórych spośród wymienionych monarchów, 
mają charakter hipotetyczny.)
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położenie rzymu

Ważna rola, jaką miał odegrać Rzym w dziejach Italii i ówczesnego 
świata, była w znacznym stopniu wynikiem jego niezwykle dogodnego 
usytuowania geograficznego – na skrzyżowaniu dróg z Kampanii, Ape-
ninów i Etrurii. Dla obronności miasta miał duże znaczenie fakt, iż leża-
ło ono na wulkanicznych wzgórzach, których siedem tworzyło klasyczne 
Septimonium („Siedmiowzgórze”): Palatyn, Awentyn, Kapitol, Kwirynał, 
Wiminal, Eskwilin i Celius. Istotnym czynnikiem dla rozwoju miasta było 
jego położenie nad Tybrem, który miał w tym miejscu bardzo dostępny 
brzeg. Rzym był także ostatnim miejscem nadającym się do budowy mostu 
na Tybrze – przed jego ujściem do morza.

organizacja społeczeństwa i państwa

W epoce królewskiej podstawą organizacji społeczeństwa rzymskiego, 
podobnie jak w innych ówczesnych społeczeństwach italskich, były rody 
(łac. gentes), oparte na związkach pokrewieństwa Owe gentes nie ograni-
czały się jednak do samych członków rodu połączonych wspólnotą krwi, 
ale obejmowały także tzw. clientes (klientów), którzy znajdowali się pod 
opieką patrona (patronus) – reprezentanta i naczelnika rodu. 

Całość władzy państwowej (łac. imperium) w Rzymie, podobnie jak 
w innych miastach-państwach italskich, była sprawowana przez króla 
(rex), wybieranego przez zgromadzenie ludowe (łac. comitia curiata) i za-
twierdzonego przez senat (senatus) złożony z przedstawicieli najbardziej 
wpływowych rodów. Król pełnił władzę cywilną, wojskową, sądową i ka-
płańską. Wydaje się, iż pierwotnie miała ona wyraźnie charakter patriar-
chalny, senat zachował jedynie głos doradczy.

Pod koniec epoki królewskiej, a może już nawet po upadku monarchii 
w Rzymie, zaznaczył się w społeczeństwie rzymskim podział na patrycju-
szy (łac. patricii) – członków rodu posiadających pełnię praw politycz-
nych i plebejuszy (łac. plebei) – ludność zachowującą wolność osobistą, 
ale pozbawioną większości owych praw oraz dostępu do ważnych funkcji 
publicznych. 
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Utworzenie republiki

Według tradycji rzymskiej człowiekiem, który miał wypędzić Tarkwi-
niuszów i utworzyć republikę, był Lucjusz Juniusz Brutus, postać na wpół 
legendarna. Brutus wraz z Lucjuszem Tarkwiniuszem Kollatynusem ob-
jęli władzę w Rzymie jako pierwsi konsulowie. Okres wczesnej republiki 
obejmuje dzieje państwa rzymskiego od wypędzenia królów w roku 509 
do wybuchu I wojny punickiej w roku 264 przed Chr. 

Wypędzenie z Rzymu dynastii królów etruskich i ustanowienie repu-
bliki naraziło państwo rzymskie w latach 508-507 przed Chr. na inwazję 
etruskiego króla Porsenny, który starał się przywrócić w Rzymie władzę 
Tarkwiniuszom. Ostatecznie Rzymianie zdołali odeprzeć najazd Porsen-
ny. Po pokonaniu Porsenny przez ligę państw latyńskich (ok. 504 r. przed 
Chr.) państwo rzymskie zawarło pokój z Etruskami na niezbyt dla siebie 
korzystnych warunkach. 

podbój italii

Wkrótce rozpoczęły się ciężkie i długotrwałe walki Rzymu o hegemo-
nię w Italii. W roku 493 przed Chr. Rzymianie zawarli z 30 miastami- 
-państwami italskimi przymierze, na podstawie którego Rzym zrezygno-
wał z dążenia do panowania w Italii i uznał swoja pozycję za równorzędną 
z innymi miastami. Niemal przez cały V w. przed Chr. ciągnęły się walki 
Rzymu z Etruskami, a zwłaszcza z wciąż jeszcze potężnym i niebezpiecz-
nym miastem Weje, które ostatecznie zostało zdobyte i zniszczone przez 
Rzymian dopiero w roku 396 przed Chr. Podbój Lacjum przez państwo 
rzymskie został zahamowany około roku 390 przed Chr. wskutek napadu 
celtyckich Gallów, którzy po zdobyciu etruskiego miasta Kluzjum i poko-
naniu wojsk rzymskich pod Allią napadli i spalili Rzym.
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Najpotężniejsze i najbogatsze z miast greckich, Tarent, po wypowie-
dzeniu mu wojny przez Rzym w roku 281 przed Chr. zwróciło się o po-
moc do króla Epiru, Pyrrusa, jednego z najznakomitszych ówczesnych 
wodzów. Po ciężkiej wojnie przeciwko Rzymianom w latach 280-275 
przed Chr. Pyrrus wycofał się do Grecji, a Tarent w roku 272 przed Chr. 
ostatecznie poddał się Rzymowi. Ostatnim podbitym przez Rzym miastem 
italskim było etruskie Volsini, które Rzymianie zdobyli w roku 264 przed 
Chr. Na zdobytych terenach w Italii Rzymianie zakładali tzw. kolonie, słu-
żące z jednej strony jako bazy wojskowe, z drugiej zaś jako miejsca na 
osiedlanie się ludności chłopskiej, stale odczuwającej brak ziemi. 

walka plebejuszy z patrycjuszami 

W wiekach V i IV przed Chr. toczyły się walki plebejuszy z patrycju-
szami. Plebejusze w rywalizacji z patrycjuszami dążyli do uzyskania naj-
wyższych urzędów (tzw. honores), a także do równego z nimi uczestnictwa 
w przydziale ziemi i użytkowaniu gruntów zarekwirowanych przez repu-
blikę (tzw. ager publicus). Wyjście plebejuszy w roku 494 przed Chr. (tzw. 
pierwsza secesja ludu) na Świętą Górę zmusiło patrycjuszy do ustępstw 
i ustanowienia funkcji trybunów ludowych (tribuni plebei), którzy mieli 
przy pomocy prawa weta chronić lud przed bezprawiem ze strony patry-
cjuszy sprawujących urzędy. Tzw. druga secesja ludu, wywołana samowo-
lą decemwira Appiusza Klaudiusza, miała miejsce w roku 449 przed Chr. 
W jej wyniku nastąpiły dalsze ustępstwa ze strony patrycjuszy, a przede 
wszystkim spisanie i ogłoszenie w roku 449 przed Chr. praw na dwuna-
stu spiżowych tablicach (tzw. Prawa XII Tablic) przez dziesięcioosobową 
komisję pod przewodnictwem Appiusza Klaudiusza. Kodeks ten ustalał 
przepisy z zakresu prawa karnego, prywatnego i religijnego. Prawo to, za-
chowane do naszych czasów jedynie we fragmentach, przewidywało nie-
zwykle ostre kary za naruszenie własności prywatnej, ustanawiało absolut-
ną władzę ojca w rodzinie (pater familias), położyło kres samowoli sądów 
patrycjuszowskich. Około roku 300 przed Chr. plebejusze uzyskali dostęp 
do wszystkich urzędów, łącznie z kapłańskimi. 



epoka rozkwitu republiki

przemiany gospodarczo-społeczne i kulturalne

Okres rozkwitu republiki rozpoczęła I wojna punicka (264-241 przed 
Chr.), zamknęło zaś wystąpienie Tyberiusza Grakcha w roku 133 przed 
Chr. Była to epoka wielkich podbojów rzymskich, którym towarzyszyły 
gruntowne przemiany gospodarcze i społeczne, a także kulturalne. Gwał-
townie wzbogaciła się dzięki podbojom warstwa obywateli, zwanych 
ekwitami (equites), którzy rekrutowali się spośród właścicieli ziemskich, 
ludzi interesu, bankierów, lichwiarzy, dzierżawców majątków i podatków 
państwowych. Umocniła się ekonomicznie i politycznie warstwa arysto-
kracji senatorskiej (nobilitas) wskutek udziału w zdobyczach wojennych 
i dzięki wyzyskowi prowincji rzymskich. Nastąpił również bardzo znacz-
ny i szybki wzrost liczby niewolników.

i wojna punicka i dalsze podboje rzymskie

Konflikt rzymsko-kartagiński, którego prawdziwym tłem była rywali-
zacja polityczna i handlowa w basenie Morza Śródziemnego, po raz pierw-
szy ujawnił się już w związku ze sprawą Tarentu, a później także w trakcie 
interwencji Rzymu w Messanie. W wyniku tzw. I wojny punickiej (263-
-241 przed Chr.) pokonana Kartagina była zmuszona prosić o pokój, zre-
zygnować na rzecz Rzymu z zachodniej Sycylii i zapłacić ogromną kon-
trybucję. Zwycięska wojna przyniosła Rzymowi jako zdobycz pierwsze 
terytoria pozaitalskie: najpierw Sycylię, później Sardynię i Korsykę, które 
wkrótce zostały zorganizowane jako prowincje rzymskie. 

W następnych dziesięcioleciach Rzym prowadził wojny przeciwko Cel-
tom, którzy wtargnęli zza Alp aż do Etrurii i tutaj ponieśli dwie decydujące 
klęski w latach 225 i 222 przed Chr. Z kolei zorganizował dwie wyprawy 
przeciwko Ilirom nad Adriatykiem (229-228 i 219-218 przed Chr.). Dal-
szym etapem konfliktu rzymsko-kartagińskiego była tzw. II wojna punicka 
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(218-201 przed Chr.). Wódz kartagiński Hannibal, po przekroczeniu Alp 
i druzgocących zwycięstwach nad wojskiem rzymskim (Ticinus, Trebia 
218, Jezioro Trazymeńskie 217, Kanny 216 przed Chr.), został zmuszo-
ny w roku 203 przed Chr. do opuszczenia Italii i powrotu do Kartaginy. 
W następnym roku doszło do bitwy pod Zamą, gdzie wojska rzymskie 
pod wodzą Scypiona Starszego odniosły świetne zwycięstwo nad armią 
kartagińską.

Po zwycięstwie nad Kartaginą rozpoczął się okres ekspansji rzymskiej 
na Wschodzie, zmierzającej do podporządkowania władzy Rzymu wszyst-
kich państw hellenistycznych. W wyniku trzech kolejnych wojen (215- 
-205, 200-197, 171-168 przed Chr.) i stłumienia w roku 148 przed Chr. 
powstania Andriskosa Macedonia i Epir zostały zamienione w prowincje 
rzymskie. W roku 146 przed Chr. doszło do rozbicia Związku Achajskiego 
i zburzenia przez Rzym Koryntu. Od bitwy pod Magnezją (190 przed Chr.) 
rozpoczął się okres uzależniania azjatyckiej monarchii Seleucydów. Ko-
lejna, III wojna punicka (149-146 przed Chr.) zakończyła się ostatecznym 
zwycięstwem Rzymu, całkowitym zniszczeniem Kartaginy i utworzeniem 
z jej posiadłości afrykańskich nowej prowincji rzymskiej.

Kultura rzymska w dobie podbojów w iii i ii w. przed chr.

Już od czasów wojny z Pyrrusem kultura rzymska, podobnie jak li-
teratura, poddaje się rosnącym wpływom cywilizacji greckiej. Nastąpiła 
żywiołowa hellenizacja całego życia rzymskiego, nie wyłączając filozofii, 
religii, edukacji i obyczajowości. Tendencja ta znajdowała oparcie przede 
wszystkim w kręgach ówczesnej inteligencji z najlepszych rodów rzym-
skich, które otwarcie wyznawały filohellenizm. Filohellenami byli tacy 
znakomici wodzowie, jak Scypion Starszy, jego adoptowany syn Scypion 
Młodszy, Gajusz Leliusz, Marek Fulwiusz Nobilior. Dążeniem ich było 
podniesienie poziomu intelektualnego najwyższych warstw społeczeństwa 
oraz przekształcenie Rzymu w nowoczesną metropolię, która mogłaby 
pełnić funkcję stolicy ówczesnego świata. 



epoka zmierzchu republiki

wystąpienie grakchów

Stulecie od wystąpienia trybuna ludowego Tyberiusza Grakchusa (133 r. 
przed Chr.) do bitwy pod Akcjum w roku 31 przed Chr. i zdobycia władzy 
w państwie rzymskim przez Oktawiana Augusta określono słusznie jako 
„wiek rewolucji rzymskiej”. W szczególności w I w. przed Chr. działały 
wybitne jednostki, które w walce o własne interesy i władzę w republice 
posługiwały się hasłami obrony praw ludu przeciwko samowoli ugrupo-
wania senatorskiego, poprawy sytuacji materialnej i politycznej plebsu 
rzymskiego oraz zapewnienia mu wolności. 

W trzech ostatnich dziesięcioleciach II wieku przed Chr. rozpoczęła 
się w Rzymie walka między popularami (populares) broniącymi praw 
politycznych i społecznych ludu przy poparciu zgromadzenia ludowego 
a optymatami (optimates), którzy reprezentowali interesy arystokracji 
związanej z senatem. Konflikt ten nabrał szczególnej ostrości w okresie, 
kiedy na widownię polityczną wkroczyli bracia Grakchowie: Tyberiusz 
(trybun ludowy 134-133 przed Chr.) i Gajusz (trybun ludowy 123-121 
przed Chr.). Działalność Grakchów zmierzała do przeprowadzenia reform 
gospodarczych, społecznych i politycznych w interesie ludu. Ruch refor-
matorski, na czele którego stali, nie znalazł wyraźnego poparcia w społe-
czeństwie rzymskim i został bezwzględnie stłumiony, a obaj trybunowie 
ponieśli śmierć.

walka o władzę

Z końcem II w. przed Chr. została przeprowadzona reforma armii rzym-
skiej, która zapoczątkowała tworzenie się armii zawodowej. Pierwszym 
etapem walki o władzę w republice rzymskiej był konflikt między Mariu-
szem a Sullą w latach osiemdziesiątych I w. przed Chr. W wyniku krwa-
wej wojny domowej zwycięstwo w roku 82 przed Chr. odniósł arystokrata 
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rzymski Sulla, polityk i wódz ze stronnictwa optymatów. Reformy konsty-
tucyjne przeprowadzone przez Sullę zmierzały do przywrócenia czołowej 
roli senatowi i wąskiej grupie nobilitas.

Po śmierci Sulli w 78 r. przed Chr. Rzym przeżywał kolejne wstrząsy, 
takie jak bunt Lepidusa, powstanie Sertoriusza w Hiszpanii czy rewolta 
niewolników pod wodzą Spartakusa (74-71 przed Chr.). Na widowni po-
litycznej Rzymu pojawili się nowi rywale w walce o władzę: wybitni wo-
dzowie Lukullus, Pompejusz, Krassus, a kilka lat później, około roku 68 
przed Chr. Cezar, który od początku swej kariery politycznej zmierzał kon-
sekwentnie do zdobycia jedynowładztwa w Rzymie. W roku 60 przed Chr. 
Cezar, który swe wpływy polityczne zawdzięczał poparciu plebsu rzym-
skiego, doprowadził do zawarcia nieoficjalnego związku z Pompejuszm 
i Krassusem (tzw. I triumwirat).

wojna domowa między cezarem a pompejuszem

Po podbiciu przez Cezara Galii i śmierci Krassusa, około roku 51 przed 
Chr. doszło do wojny domowej między Cezarem a Pompejuszem, w któ-
rej kolejne zwycięstwa odnosił Cezar. Po ostatecznym zwycięstwie nad 
Pompejuszem i jego stronnikami w roku 45 przed Chr. Cezar pozornie 
utrzymywał jeszcze republikańskie formy rządów, jakkolwiek jego oparta 
na armii dyktatura wyraźnie zmierzała w kierunku jedynowładztwa i mo-
narchii. Doprowadziło to do utworzenia spisku opozycji republikańskiej 
i zamordowania dyktatora 15 marca 44 roku przed Chr.

wojna domowa po śmierci cezara

Śmierć Cezara stała się początkiem wojny domowej i nowej walki 
o władzę między Antoniuszem, znakomitym wodzem i wypróbowanym 
przyjacielem zmarłego Cezara a Oktawianem, synem siostrzenicy Ceza-
ra, usynowionym przez dyktatora i uznanym za głównego spadkobiercę. 
Wkrótce dochodzi między nimi do konfliktu i walki. Oktawian, wykorzy-
stując fakt, iż Antoniusz związał się z królową Egiptu Kleopatrą, podważył 
jego autorytet w senacie i doprowadził do decydującej bitwy w roku 31 
przed Chr. u przylądka Akcjum, gdzie flota Antoniusza i Kleopatry po-
niosła klęskę. W roku 30 przed Chr. Oktawian dokonał inwazji na Egipt,  
a Antoniusz i Kleopatra popełnili samobójstwo.
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Kultura rzymska w epoce zmierzchu republiki

W okresie schyłku republiki nastąpiły głębokie zmiany zarówno w ży-
ciu obyczajowym, jak i kulturze rzymskiej. Gwałtownie wzbogaciły się 
warstwy senatorska i ekwicka, towarzyszył temu rozkład rodzin rzym-
skich, wzrosła liczba rozwodów, rozpowszechniały się nowe kulty religij-
ne, głównie wschodnie, szerzył się sceptycyzm religijny, astrologia i okul-
tyzm oraz greckie systemy filozoficzne, przede wszystkim epikureizm 
i stoicyzm. Wspaniale rozwijała się literatura łacińska, a przede wszyst-
kim poezja oraz wymowa, historiografia i filozofia. Przełom nastąpił tak-
że w sztuce rzymskiej: rozpoczęła się intensywna przebudowa Rzymu, 
wzniesiono szereg monumentalnych budowli, świetne osiągnięcia odnoto-
wała rzymska rzeźba portretowa.



epoka augustowska

rządy oktawiana augusta

Epoką augustowską nazywamy okres rządów Oktawiana Augusta, od 
bitwy pod Akcjum w roku 31 przed Chr. do jego śmierci w roku 14 po 
Chr. Nastąpiło przekształcenie republikańskiego systemu władzy w tzw. 
pryncypat, formę jedynowładztwa bliską późniejszej monarchii. Zwycię-
ski Oktawian propagował hasło powrotu do dawnych obyczajów i gwa-
rantował przywrócenie pokoju społeczeństwu rzymskiemu po wieloletnich 
wojnach domowych, zyskując poparcie i przychylność ogółu obywateli. 
Wybrał kompromisową formę rządów – pryncypat, głosząc oficjalnie 
przywrócenie republiki i republikańskiej wolności. Formalnie podstawą 
jego rządów była naczelna władza wojskowa (imperium) i trybuńska (tri-
bunicia potestas).

przemiany w życiu kulturalnym

W epoce pryncypatu zaszły przeobrażenia w życiu kulturalnym, po-
cząwszy od religii, a skończywszy na sztukach plastycznych i architektu-
rze. U schyłku republiki i w początkach pryncypatu Rzym zaczął odgrywać 
rolę stolicy kulturalnej ówczesnego świata, promieniując swoim wpływem 
daleko poza granice Italii. W samym Rzymie rozszerzały się dotychczas 
nieznane kulty i wierzenia wschodnie, np. grecko-tracki kult Dionizosa, 
małoazjatyckiej Wielkiej Bogini, egipskich bóstw Izydy i Serapisa. Okres 
ten charakteryzuje się wyraźnym wzrostem zainteresowań filozoficznych, 
a w szczególności stoicyzmu. Rzym stał się najpiękniejszym miastem Im-
perium, wzniesiono wspaniałe budowle publiczne, jak łuki triumfalne na 
Forum, monumentalny Ołtarz Pokoju, dwa nowe teatry, termy, akwedukty 
itp. W samym Rzymie kwitło życie towarzyskie i kulturalne, szerzył się 
przepych i zbytek, a także nadmierna swoboda obyczajowa. Wspaniale 
rozwijała się literatura rzymska, a szczególnie poezja dzięki wystąpieniu 
szeregu znakomitych talentów.



epoka cesarska

Po śmierci Augusta, który w ostatnich latach swoich rządów wykazy-
wał ogólny brak tolerancji, w tym także wobec pisarzy, pryncypat przybrał 
formę znacznie surowszą, co miało oczywiście niekorzystny wpływ na 
rozwój kultury. Za panowania Tyberiusza (14-37) i jego następców: Kali-
guli (37-41), Klaudiusza (41-54) i Nerona (54-68) toczyła się walka mię-
dzy władcami a senatem, w której wyniku następował stały wzrost władzy 
cesarskiej i stopniowa utrata znaczenia politycznego przez warstwę rzym-
skiej nobilitas i ekwitów na korzyść arystokracji italskiej i prowincjonal-
nej. Panowanie Flawiuszów, drugiej dynastii cesarskiej w Rzymie: Wes- 
pazjana (69-79), Tytusa (79-81) i Domicjana (81-96) przyniosło wyraźną 
poprawę sytuacji politycznej. Rządy następców Domicjana, cesarza Ner-
wy (96-98), a przede wszystkim Trajana (98-117) zaznaczyły się rozsze-
rzeniem zakresu wolności obywateli. Jakkolwiek cesarze nie wykazywali 
głębszego zainteresowania kulturą czy literaturą, w niczym nie krępowali 
jej swobody. Znacznie pomyślniej przedstawiało się położenie polityczne 
państwa za panowania cesarza Hadriana (117-138), znanego ze swojego 
zamiłowania do kultury i sztuki greckiej. Inni cesarze II wieku, Antoninus 
Pius (138-161), Marek Aureliusz (161-180) i Kommodus (180-192) nie 
przyczynili się do rozwoju kultury. Nie sprzyjał temu zresztą pogłębiający 
się kryzys ekonomiczny i społeczny Rzymu ani też rosnące zagrożenie 
państwa rzymskiego ze strony plemion germańskich.

W wieku III kryzys wewnętrzny państwa rzymskiego uległ dalsze-
mu zaostrzeniu; równocześnie Imperium nękały ciągłe napady i najazdy 
plemion germańskich – Gotów, Franków, Alamanów, a na Wschodzie – 
Persów. Zarówno Septymiusz Sewer (193-211), jak i jego syn Karakal-
la (211-217), opierali swoją władzę na armii. Po krótkotrwałych rządach 
Heliogabala (218-222) pewną poprawę i stabilizację przyniosło dopiero 
panowanie cesarza Aleksandra Sewera (222-235). Jego zamordowanie 
otworzyło pięćdziesięcioletni okres walk o władzę w państwie zakończony 
dopiero w roku 284 objęciem rządów przez Dioklecjana (284-305), który 
zreorganizował system sprawowania władzy w Rzymie i stworzył formę 



187epoKa ceSarSKa

władzy zwaną dominatem. Przez niemal całą drugą połowę wieku III trwa-
ły prześladowania chrześcijan, kierowane przez samych cesarzy, nie do-
prowadziły jednak do zniszczenia młodej i prężnej religii Chrystusa.

Wiek IV zaznacza się w dziejach Rzymu pewną równowagą gospodar-
czą i polityczną w wyniku radykalnych reform i przeprowadzonego przez 
cesarza Dioklecjana nowego podziału państwa. Cesarz Konstantyn Wielki 
(305-337) kontynuował dzieło reform administracyjnych i wojskowych. 
Szczególne znaczenie miał wydany przez niego w roku 313 reskrypt me-
diolański, na mocy którego religia chrześcijańska została równouprawnio-
na z tradycyjnymi kultami pogańskimi. Próbę przywrócenia pogaństwu 
dawnej roli podjął bez powodzenia cesarz Julian Apostata (361-363). Osta-
teczne zwycięstwo chrześcijaństwa i jego umocnienie się jako religii pa-
nującej nastąpiło za panowania cesarza Teodozjusza Wielkiego (379-395) 
i jego syna Teodozjusza II (408-450): w roku 392 został wydany zakaz 
kultów pogańskich w Imperium, a w roku 416 – ustawa o wykluczeniu 
niechrześcijan z życia publicznego. 

Za rządów Teodozjusza Wielkiego nastąpiło po raz ostatni zjednoczenie 
całego Cesarstwa Rzymskiego, podzielonego jeszcze przez Dioklecjana 
na cztery części. Po śmierci Teodozjusza Wielkiego w roku 395 państwo 
rzymskie zostało ostatecznie podzielone między jego synów na część za-
chodnią – pod władzą Honoriusza ze stolicą w Rzymie i część wschodnią 
ze stolicą w Konstantynopolu – pod władzą Arkadiusza.

Wędrówki ludów pod koniec wieku IV, a zwłaszcza na początku wie-
ku V, spowodowały dezorganizację państwa rzymskiego, które stopniowo 
rozpadało się pod naporem plemion barbarzyńskich. Wreszcie w roku 476 
ostatni władca Cesarstwa Zachodniorzymskiego, Romulus Augustulus, zo-
stał usunięty z tronu cesarskiego. Dowódca legionów germańskich, Odo-
aker, na gruzach Cesarstwa Rzymskiego założył królestwo germańskie.

Kultura rzymska w epoce cesarskiej

Za czasów następcy Augusta, cesarza Tyberiusza, miały miejsce prze-
śladowania pisarzy; jedną z ofiar był świetny historyk Kremucjusz Kor-
dus. Następca Tyberiusza, Kaligula, nienawidził poezji, zamierzał usunąć 
z bibliotek publicznych dzieła i popiersia Homera oraz Wergiliusza. Nieco 
swobodniej literatura rzymska rozwijała się za rządów Klaudiusza, który 
sam pisał dzieła historyczne, interesował się filozofią i antykwarystyką. 
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Wyraźne ożywienie twórczości literackiej nastąpiło za panowania Nerona, 
który sam wykazywał ambicje artystyczne. 

Cesarz Wespazjan, świetny mówca i pisarz, jako pierwszy władca rzym-
ski wypłacał ze skarbu państwa stałe pensje profesorom retoryki greckiej 
i łacińskiej, wspierał finansowo poetów, aktorów, architektów, rzeźbiarzy. 
Cesarz Domicjan ustanowił dwa nowe konkursy literackie: kapitoliński 
i albański, całkowicie jednak podporządkował sobie literaturę, w której 
pojawiły się tony pochlebcze wobec władcy. Za panowania dynastii fla-
wijskiej (69-96) Rzym jest w dalszym ciągu głównym ośrodkiem rozwoju 
kultury, a w szczególności literatury, która przeżywa „okres srebrny”. Za 
rządów Nerwy i Trajana swobodnie rozwijała się literatura, sztuka, nauka – 
bez szczególnego poparcia ze strony cesarzy. 

Wiek III był, biorąc ogólnie, okresem zastoju, upadku kultury i litera-
tury łacińskiej, która nie zdobyła się na dzieła wybitne. Znaczne ożywie-
nie wykazuje w tym okresie literatura chrześcijańska, w której przeważają 
pisma apologetyczne i dogmatyczne. Obok Rzymu jako ośrodka kultury 
i literatury żywą działalność w tych dziedzinach prowadzą w III stuleciu 
niektóre miasta w Galii i Afryce. W IV w. i w pierwszych dziesięcioleciach 
w. V nastąpiło pewnego rodzaju odrodzenie literatury łacińskiej, która cie-
szyła się opieką niektórych cesarzy. Literatura tradycyjna rywalizowała 
teraz z piśmiennictwem chrześcijańskim, które przynosiło nie tylko nową 
ideologię, ale poszukiwało również nowych form wyrazu.



charakterystyka cywilizacji rzymskiej

prawo rzymskie i sądy

U schyłku starożytności rzymskiej przeprowadzono prace porządkują-
ce system prawny. Już w roku 294, za rządów cesarza Dioklecjana, zostały 
zebrane zarządzenia i edykty cesarskie przez Gregoriusa jako tzw. codex 
Gregorianus. Za panowania Teodozjusza II w roku 438 ogłoszono z kolei 
codex Theodosianus, a wreszcie w roku 534, z polecenia cesarza Justy-
niana, ostatni wielki zbiór prawa rzymskiego – Corpus Iuris Iustiniani. 
Już Prawa XII Tablic silnie podkreślały równość obywateli wobec prawa, 
a konkretnie równość plebejuszy i patrycjuszy oraz zabraniały korzystania 
z różnego rodzaju przywilejów. 

Istotną treścią prawa rzymskiego było zagwarantowanie wolności oby-
watelom dzięki stałemu przestrzeganiu zasad uczciwości i poszanowaniu 
przepisów prawa. Do podstawowych idei prawa rzymskiego należały takie 
zasady, jak „żyć godnie”, „nie szkodzić drugiemu”, „dać każdemu, co mu 
się należy”. Respektowało ono w najwyższym stopniu zasady moralności, 
które w sumie składały się na ideał humanitas, czyli dowartościowanie 
człowieka i jego osobowości.

W epoce królewskiej władza sądownicza w Rzymie należała do kró-
la, który kierował się w wydawaniu wyroków prawem zwyczajowym, od 
jego decyzji nie było odwołania. W okresie republikańskim podstawą są-
downictwa rzymskiego były wspomniane już Prawa XII Tablic ogłoszone 
w roku 449 przed Chr. Do połowy IV w. przed Chr. władza sądownicza 
w Rzymie należała do konsulów, później zaś do urzędników zwanych pre-
torami. Istniało w Rzymie osiem stałych sądów kryminalnych, na czele 
których stali pretorzy. Procesy rzymskie dzieliły się na cywilne i karne, 
przy czym oskarżycielami mogli być jedynie obywatele, nie było natomiast 
oskarżycieli publicznych. Około połowy I w. przed Chr. ukształtował się 
stały typ postępowania sądowego. Świadkami byli wolni obywatele, za-
równo mężczyźni, jak i kobiety, którzy składali zeznania pod przysięgą. 
Niewolnicy zeznawali przy zastosowaniu tortur. W procesach cywilnych 
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wymierzano wyłącznie kary pieniężne, natomiast w procesach karnych 
skazywano na karę śmierci, wygnanie lub grzywnę. Posiedzenia sądu mia-
ły charakter publiczny, odbywały się na rynkach i w bazylikach. W roku 
242 przed Chr. senat utworzył stanowisko pretora do spraw cudzoziemców 
(praetor peregrinus), który opierał się na prawie międzynarodowym (ius 
gentium), wspólnym dla wszystkich narodów. W okresie cesarstwa władcy 
nadawali niektórym wybitnym prawnikom przywilej wydawania orzeczeń 
z mocą prawną (ius respondendi). Sami cesarze ogłaszali liczne zarządze-
nia z zakresu prawa cywilnego, czyli edykty (tzw. constitutiones). Edykty 
cesarskie i pretorskie oraz ius gentium składały się w okresie cesarskim na 
prawo ogólne, obowiązujące w całym Imperium Romanum. 

wojsko rzymskie

W okresie królewskim wojsko rzymskie składało się wyłącznie z patry-
cjuszy i ich klientów. Każda kuria wystawiała 100 ciężkozbrojnych żołnie-
rzy piechoty i 10 konnych żołnierzy. łącznie 30 kurii rzymskich dostarczało 
3000 piechurów i 300 jeźdźców: był to tzw. legion (pobór). Od czasów króla 
Serwiusza Tulliusza zmieniła się organizacja armii rzymskiej. Pod koniec 
V w. przed Chr. armię rzymską ponownie zreformował znakomity wódz 
Marek Furiusz Kamillus, który podzielił każdy legion na 30 mniejszych 
jednostek taktycznych, tzw. manipułów, a każdy manipuł na dwie centurie, 
przy czym do każdego manipułu dodano 40 lekkozbrojnych. Obowiązkowa 
służba wojskowa w armii rzymskiej trwała od 17 do 60 roku życia. Podsta-
wowym szykiem bojowym wojska rzymskiego była falanga, która składała 
się z ciągłej linii żołnierzy rozmieszczonej w sześciu rzędach. 

Kolejną reformę piechoty rzymskiej przeprowadził pod koniec II w. 
przed Chr. wybitny wódz, Gajusz Mariusz. Najważniejszym punktem re-
formy Mariusza było utworzenie armii zawodowej, do której mieli dostęp 
także najbiedniejsi. Żołnierze zaciągali się do armii na 16 lat i byli ściśle 
związani ze swoim wodzem. 

Dalsze zmiany w armii rzymskiej wprowadził w I w. przed Chr. Gajusz 
Juliusz Cezar, który również ustalił uzbrojenie piechoty. W skład armii 
rzymskiej wchodziły lekkozbrojne wojska posiłkowe (auxilia), wystawia-
ne przez prowincje rzymskie i państwa sprzymierzone, a także żołnierze 
cudzoziemscy werbowani do służby wojskowej przez Rzymian. Od cza-
sów Cezara konnica składała się głównie z kawalerzystów pochodzących 
z ludów sprzymierzonych lub też z prowincji rzymskich.
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W porównaniu z flotą grecką rzymska marynarka wojenna była o wiele 
mniej liczna i posiadała o wiele mniejsze znaczenie w działaniach wojen-
nych. Głównym typem okrętu wojennego w okresie republikańskim był 
pięciorzędowiec o trzystu wiosłach, w okresie cesarstwa – dwurzędowiec 
wzorowany na okrętach liburnijskich.

We wczesnym okresie dziejów Rzym posiadał wyłącznie armię obywa-
telską typu pospolitego ruszenia. Poborem żołnierzy zajmowali się kon-
sulowie, którzy jednocześnie wyznaczali rekrutom przydziały wojskowe 
i odbierali od nich przysięgę. Po przeprowadzeniu przez Mariusza reformy 
armii stała się ona wojskiem ochotniczym i zawodowym, w którym służy-
li głównie ubodzy obywatele rzymscy z całej Italii, a także wyzwoleńcy, 
a nawet niewolnicy wyzwalani w chwili wstąpienia do wojska. 

Naczelnym wodzem armii rzymskiej był początkowo konsul, później 
zaś, od czasów Sulli, prokonsul lub wybitny i doświadczony dowódca, któ-
rego powoływało zgromadzenie ludowe. Flotą dowodzili prokonsulowie 
lub propretorowie, zastępowali ich legaci. Ważną rolę w armii rzymskiej 
odgrywały sztandary i znaki wojskowe przysługujące poszczególnym for-
macjom. Znakiem legionu był srebrny lub złoty orzeł osadzony na drzewcu.

Rzymskie obozy wojskowe miały kształt kwadratu lub prostokąta, oto-
czone były wałem i rowem. Obozy rzymskie zabezpieczano strażami i po-
sterunkami; obozy o charakterze stałym otoczone były szańcami, wieża-
mi, a także różnego rodzaju dodatkowymi zabezpieczeniami. W obozach 
zimowych zamiast namiotów dla żołnierzy wznoszono drewniane baraki 
kryte zazwyczaj słomą. 

W okresie cesarstwa żołnierzy do armii rzymskiej zaciągano z całego 
imperium. Naczelnym wodzem wszystkich wojsk rzymskich był zawsze 
cesarz, natomiast poszczególnymi armiami dowodzili legaci w stopniu 
propretorów. Okres służby wojskowej w czasach cesarskich wynosił od 25 
do 30 lat, niekiedy sięgał jednak aż lat 40. Rekrutacja do armii cesarskiej 
była przymusowa, zaciągano także wyzwoleńców i niewolników. Istniała 
także osobna gwardia cesarska złożona z 9 kohort po 1000 ludzi, zwana 
gwardią pretoriańską, w której służyli wyłącznie obywatele rzymscy.

Miasta rzymskie

Plany miast rzymskich odznaczały się przejrzystym, regularnym ukła-
dem. Zazwyczaj wyróżnia się trzy okresy rozwoju samego miasta Rzymu: 
okres królewski, okres republikański i okres cesarski. W okresie republi-
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kańskim, już od V w. przed Chr. Forum Romanum – główny plac Rzymu 
– zabudowano licznymi nowymi świątyniami i budynkami publicznymi, 
jak np. świątynia Saturna, świątynia Kastora, świątynia Concordii, w IV 
w. powstały tzw. rostra – monumentalna mównica ozdobiona dziobami 
okrętów. W następnych stuleciach powstawały kolejne budowle na Forum 
Romanum. W V w. przed Chr. na Polu Marsowym wzniesiono świątynię 
Apollona, w III w. przed Chr. świątynię Janusa i Bellony, a w następnych 
stuleciach wiele innych świątyń. W roku 55 przed Chr. Pompejusz zbudo-
wał na Polu Marsowym pierwszy rzymski teatr kamienny.

Kontynuatorem zamierzeń architektonicznych i urbanistycznych Ceza-
ra był jego spadkobierca Oktawian August, który ukończył m.in. rozpoczę-
te prace przy Basilica Iulia oraz nową kurię – Curia Iulia. Z jego inicjatywy 
powstało wiele innych, nowych, wspaniałych budowli w Rzymie, jak np. 
Mauzoleum Augusta na Polu Marsowym, termy Agryppy, teatr Marcellusa 
oraz w 9. roku przed Chr. sławny Ołtarz Pokoju (Ara Pacis Augustae).

Drogi, komunikacja i podróże

Szybki rozwój państwa rzymskiego, jego ekspansja polityczna i woj-
skowa, skłaniały ich w pierwszym rzędzie do rozbudowy sieci dróg lądo-
wych. Najczęściej były to szlaki strategiczne, prowadzone, na ile to było 
możliwe, w linii prostej. Drogi o przeznaczeniu strategicznym były wyko-
rzystywane przez Rzymian także dla odbywania podróży w celach handlo-
wych, turystycznych i religijnych. Podróżowano również na studia zagra-
niczne, do sławnych ośrodków, takich jak Ateny, Rodos czy Kos; podróże 
odbywały się wówczas częściowo lądem, częściowo zaś morzem.

Jednym z najdawniejszych, a może w ogóle pierwszym rzymskim go-
ścińcem była sławna Via Appia, nazywana „Królową Dróg”, która prowa-
dziła od Porta Capena w Rzymie na południe w stronę Kapui, a później 
została przedłużona do Tarentu i Brundizjum. Pierwszy odcinek tej drogi 
został zbudowany w roku 312 przed Chr. z inicjatywy cenzora Appiusza 
Klaudiusza. Inne drogi prowadzące z Rzymu to Via Flaminia, Via Aemilia, 
Via Latina, Via Aurelia, Via Salaria. Pod koniec republiki Italia posiadała 
bogatą sieć świetnie utrzymanych dróg. Nieco później zaczęto budować 
drogi w prowincjach, jak np. Via Domitia w Galii, ukończoną w roku 121 
przed Chr. prowadzącą od Rodanu do Hiszpanii.

Rzymskie drogi były budowane w sposób bardzo przemyślany i solid-
ny, po obu stronach znajdowały się chodniki, a także rowy odprowadzają-
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ce wodę deszczową. Rzymianie rozróżniali trzy rodzaje dróg: drogi pań-
stwowe, łączące Rzym z dużymi miastami, drogi wiejskie, prowadzące od 
głównych gościńców do mniejszych miast i wsi, oraz drogi prywatne, wio-
dące od dróg wiejskich do prywatnych posiadłości. Ważnym elementem 
komunikacji rzymskiej były mosty łączące poszczególne drogi. Począt-
kowo były to mosty drewniane, później za wzorem Etrusków, wznoszono 
mosty murowane z bloków kamiennych albo z cementu.

Rzymianie korzystali z różnego rodzaju wozów, dwu- lub czterokoło-
wych, zależnie od długości trasy podróży. Do celów transportowych słu-
żył dwukołowy wóz zwany plaustrum, a także serracum, przystosowany 
do przewożenia wielkich ciężarów. Hotele czy zajazdy w miastach rzym-
skich, także w prowincjach, znajdowały się zazwyczaj w pobliżu bram 
miejskich oraz w centrum. Do transportu towarów, głównie zboża, a także 
do przewozu pasażerów używano okrętów handlowych.

Poczta jako instytucja państwowa, zwana cursus publicus, powstała 
w Rzymie dopiero za panowania Oktawiana-Augusta i służyła wyłącznie 
celom państwowym. Wprowadzony przez Augusta system łączności był 
podobny do perskiego: początkowo polegał na wyznaczeniu stacji, na któ-
rych posłańcy kolejno przekazywali sobie przesyłki, później zorganizo-
wano stacje połączone z zajazdami, gdzie posłańcy mogli zatrzymać się 
na noc, oraz stacje, w których dokonywali jedynie zmiany koni w ciągu 
dnia .

Korespondencję prywatną przesyłano przeważnie przez posłańców, 
którymi byli to zazwyczaj zaufani i doświadczeni niewolnicy. Chętnie ko-
rzystano z tzw. „okazji”, jak np. wyjazdy zaprzyjaźnionych urzędników, 
kupców itp. Znacznie pewniejszym sposobem przekazywania korespon-
dencji było korzystanie z usług specjalnego posłańca, który zazwyczaj 
przywoził również odpowiedź na list.

pieniądze i handel

W najwcześniejszym okresie rolę pieniądza w Rzymie spełniało bydło. 
Później posługiwano się bryłkami miedzi, które przy każdej transakcji od-
ważano. Dopiero około połowy V w. przed Chr. wprowadzono bite mone-
ty. Podstawową jednostką był miedziany as o wadze jednego funta (tzw. 
libra – wynosząca 327.45 grama), który dzielił się na 12 uncji po 27.3 gra-
ma. Na początku III w. przed Chr. pieniądze w formie bryłki brązu zostały 
zamienione na lane płytki brązowe zdobione różnymi przedstawieniami 
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(tzw. aes signatum) o wadze ok. 5 funtów. Najstarsze brązowe monety 
rzymskie, odlewane w formie krążków, wprowadzono do obiegu pod ko-
niec wieku IV przed Chr. Mniej więcej w tym samym okresie pojawiły się 
pierwsze srebrne monety rzymskie, tzw. didrachmy, o wadze ok. 7.3 gra-
ma, a później – 6.75 grama – tzw. kwadrygaty. W czasie II wojny punickiej 
zaczęto używać srebrnego denara, który ważył około 4.5 grama. Pierwsze 
monety złote – statery oraz półstatery zostały wypuszczone w okresie II 
wojny punickiej. Pod koniec istnienia republiki w Rzymie bito złotą mo-
netę o wartości 100 sesterców, zwaną aureus, o wadze początkowo 8.19 
grama, później 7.28 grama.

handel rzymski

Już w okresie królewskim w Rzymie rozwijał się handel, który później, 
w związku z podbojami rzymskimi w Italii nabierał dynamiki. Państwo, 
zarówno w okresie rzeczypospolitej, jak i w czasach cesarstwa, popierało 
rozwój handlu, dbało o budowę szlaków komunikacyjnych w Italii i w pro-
wincjach i tępiło wszelkiego rodzaju rabusiów i piratów napadających na 
lądowe czy morskie transporty handlowe.

Do rozwoju handlu przyczyniała się świetna organizacja gospodarki 
pieniężnej i bankowej oraz brak komór celnych w wymianie wewnętrznej. 
Jedynie towary importowane z zagranicy były obłożone cłami; pobierano 
natomiast na całym obszarze cesarstwa opłaty przewozowe – drogowe, 
mostowe, portowe. Głównym celem rzymskiej działalności handlowej by-
ło zaopatrzenie Italii, a przede wszystkim samego Rzymu w artykuły żyw-
nościowe, przedmioty luksusowe, jak drogie kamienie, perfumy, korzenie, 
tkaniny. 

Najważniejszymi artykułami w rzymskim obrocie handlowym było 
zboże, wino, wyroby tekstylne, dzieła sztuki, książki oraz niewolnicy. 
Kupcy rzymscy handlowali zarówno z dalekimi prowincjami imperium, 
jak też z odległymi krajami zamorskimi, jak: Etiopia, Arabia, Persja, a na-
wet Indie i Chiny. Oprócz samego Rzymu ważnymi ośrodkami handlu 
międzynarodowego w czasach cesarskich była egipska Aleksandria, syryj-
ska Antiochia, Kartagina, a z miast italskich – Akwileja, Puteola i Ostia.



195charaKteryStyKa cywiLiZacji rZyMSKiej

rolnictwo

We wczesnym okresie zarówno rolnictwo, jak i hodowla stanowiły 
podstawowe zajęcie mieszkańców Lacjum. Uprawiano zboże i wypasano 
bydło. Hodowano tu przede wszystkim konie, woły, krowy, świnie i owce. 
Znaczną rolę w gospodarce rzymskiej odgrywała uprawa jarzyn, drzew 
i krzewów owocowych, a przede wszystkim winorośli i oliwki oraz nie-
których roślin włóknistych. 

Rzymianie stosowali dwa główne systemy uprawy roli: dwupolowy 
i trójpolowy. Użyźniano ziemię albo przez jej ugorowanie, albo przez za-
silanie naturalnym nawozem. Orano rolę za pomocą pługów zaprzężonych 
w woły. Stosowano również inne narzędzia rolnicze, bardzo podobne do 
greckich. Stosunkowo wysoko stała w Italii sztuka nawadniania pól.

Istniały dwa podstawowe typy gospodarstw rolnych we wczesnym 
okresie państwa rzymskiego: mniejsze, liczące około 25 hektarów, wyspec- 
jalizowane głównie w uprawie winnej latorośli i większe, liczące około 60 
hektarów, wyspecjalizowane w uprawie oliwek i produkcji oliwy. Zarów-
no jedne, jak i drugie gospodarstwa obok głównej produkcji zajmowały 
się również hodowlą zwierząt, uprawą zbóż i drzew, przeważnie jednak 
na własne potrzeby. Zatrudniano do pracy w gospodarstwie od kilku do 
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu niewolników.

Import dużych ilości bardzo taniego zboża z prowincji, przede wszyst-
kim z Sycylii i Sardynii, a później z Hiszpanii, Afryki i Egiptu stał się 
przyczyną kryzysu gospodarki rolnej i nieopłacalności produkcji zbóż 
w samym Lacjum i Italii. Na dużą skalę zaczęła się rozwijać hodowla, 
a także uprawa winorośli i oliwek. Stopniowo już w I w. przed Chr. wobec 
nierentowności małych gospodarstw właściciele wyzbywali się ich, a na 
terenie Italii już pod koniec istnienia rzeczypospolitej zaczęły przeważać 
wielkie latyfundia, w których zatrudniano dużą liczbę niewolników. Ten 
sam stan rzeczy utrzymał się także w epoce cesarskiej. 

rzemiosło 

Już we wczesnym okresie dziejów rzymskich rozwinęło się drobne rze-
miosło, przeznaczone w pierwszym rzędzie na potrzeby wewnętrzne, takie 
jak: szewstwo, stolarstwo, ciesielstwo, młynarstwo itd. Z czasem nastąpiła 
wyraźna specjalizacja w zakresie rzemiosła, wyodrębniły się takie zawody 
rzemieślnicze, jak kamieniarze, kamieniarze-rzeźbiarze, murarze, malarze, 
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garncarze, stolarze, budowniczy okrętów, garbarze, rymarze, kuśnierze, 
szewcy, hutnicy, odlewnicy, złotnicy, grawerzy, pilśniarze, folusznicy, far-
biarze, tokarze itd. Ważną rolę odgrywało rzymskie rzemiosło artystycz-
ne: ceramika malowana, tzw. reliefy (płaskorzeźby) ozdabiane motywami 
mitologicznymi i roślinnymi, obróbka kamieni szlachetnych, toreutyka, 
czyli sztuka wytwarzania rzeźbionych naczyń ze złota i srebra, produkcja 
przedmiotów ze szkła.

Warsztaty rzemieślnicze często były połączone ze sklepami, gdzie na 
miejscu sprzedawano wyroby. Cechy czy korporacje rzemieślnicze (col-
legia) skupiały przedstawicieli różnych zawodów, przy czym prawie wy-
łącznie byli to mężczyźni, zarówno ludzie wolni, jak i wyzwoleńcy czy 
niewolnicy. Stosunkowo nieliczne były zawody rzemieślnicze, do których 
dopuszczano kobiety w Rzymie. Jednym z nich był zawód akuszerki, 
a także fryzjerki i krawcowej. Pewna ilość kobiet zatrudniona była w han-
dlu jako sprzedawczynie.

Medycyna

Do bóstw rzymskich opiekujących się zdrowiem należała przede 
wszystkim stara sabińska bogini Salus, której świątynia znajdowała się na 
jednym ze wzgórz w pobliżu Kwirynału. We wczesnym okresie dziejów 
Rzymu używano dość prostych czy nawet prymitywnych metod leczenia: 
większość chorób leczono przy pomocy łatwo dostępnych ziół lub operacji 
ran czy skaleczeń. Stosowano także powszechnie obrzędy magiczne i tzw. 
„zamawianie”, którego formułki były w późniejszych czasach niezrozu-
miałe. Zarówno owa prymitywna medycyna ludowa, jak i obrzędy me-
dyczne były w dalszym ciągu stosowane już po zadomowieniu się w Rzy-
mie medycyny greckiej.

Ważną datą w dziejach medycyny rzymskiej było wprowadzenie w cza-
sie zarazy za radą Ksiąg sybillińskich w 293 r. przed Chr. kultu Asklepiosa 
(rzym. Eskulapa), któremu wybudowano świątynię na Wyspie Tybrowej, 
gdzie leczono podobnie jak w asklepiejonach greckich. Kult Asklepiosa- 
-Eskulapa i przyświątynny asklepiejon utrzymał się w Rzymie przez wiele 
wieków.

Pierwszym lekarzem greckim według antycznych źródeł, który przybył 
do Rzymu w roku 219 przed Chr., był Spartanin Archagatus, wybitny chi-
rurg. Po roku 100 przed Chr. przybył do Rzymu Grek Asklepiades z Prusy, 
wybitny lekarz, którego badania naukowe stały się podstawą tzw. „szko-
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ły metodycznej” założonej przez Temisona. Dużym uznaniem cieszył się 
przyboczny lekarz Augusta, wyzwoleniec Antoniusz Musa, który wprowa-
dził kurację wodoleczniczą i stosował zimne kąpiele. Był również autorem 
wielu niezachowanych dzieł naukowych z zakresu medycyny. W czasach 
cesarza Tyberiusza Aulus Korneliusz Celsus wydał oparty na źródłach grec-
kich traktat De medicina (O medycynie) w ośmiu księgach. Silny wpływ na 
rozwój medycyny rzymskiej wywarł grecki lekarz i uczony Galenos, który 
przebywał w Rzymie od roku 161 jako nadworny lekarz cesarski.

Już w I w. przed Chr. wielki uczony i pisarz rzymski, Warron z Re-
ate, dołączył medycynę i architekturę do listy tzw. „siedmiu sztuk wy-
zwolonych”. Być może medycyny nauczano w założonym przez cesarza 
Nerona gimnazjonie lub też w Ateneum ufundowanym przez cesarza Ha-
driana czy też w sławnych szkołach w Marsylii i Bordeaux. Dopiero jed-
nak cesarz Aleksander Sewerus wyznaczył specjalne audytoria publiczne 
i pensje dla profesorów medycyny. Zwykłą metodą uczenia się medycyny 
było kształcenie indywidualne u wybitnych lekarzy, którzy pobierali od 
swoich uczniów opłaty za naukę i odbywanie praktyki zawodowej u ich 
boku. Podobnie jak cesarze, również bogaci Rzymianie mieli prywatnych 
lekarzy domowych, którzy zajmowali się leczeniem wszystkich domowni-
ków; często byli to odpowiednio wykształceni niewolnicy. Mniej zamożni 
obywatele leczyli się u lekarzy ordynujących we własnych gabinetach lub 
też odwiedzających pacjentów w domach. Stopniowo zaczęły się wyłaniać 
odpowiednie specjalności lekarskie: słyszymy więc o chirurgach, denty-
stach, okulistach, ginekologach, laryngologach, internistach, a wreszcie 
weterynarzach. W II w. po Chr. w Rzymie utworzono system bezpłatnej 
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla najbiedniejszych. Istniało rów-
nież kolegium lekarzy przy dworze cesarskim.

Sport

Prekursorami sportu rzymskiego byli Etruskowie, którzy już w VI 
i V wieku przed Chr. uprawiali w Italii różne jego dyscypliny, przejęte 
w głównej mierze od Greków. Rzymski sport od samego początku miał 
służyć wychowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do służby wojskowej. 
W tym właśnie celu młodzież odbywała ćwiczenia w biegach, skokach, 
rzucie oszczepem, zapasach, pływaniu i jeździe konnej. Ćwiczenia te pro-
wadzono na boiskach, podobnych do greckich stadionów, zwanych pale-
strae, które były często połączone z termami-łaźniami.
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Pierwsze igrzyska rzymskie zorganizował dopiero cesarz August: tzw. 
Augustalia w Neapolu oraz Actiana (na cześć zwycięstwa pod Akcjum 
w roku 31 przed Chr.) w Rzymie i nowo założonym mieście Nicopolis. 
Igrzyska w Neapolu składały się z zawodów atletycznych i hippicznych 
w pierwszej części oraz konkursów muzycznych i dramatycznych w dru-
giej. Cesarz Domicjan w roku 86 po Chr. ustanowił igrzyska kapitolińskie 
zwane Olympia. Kolejne igrzyska w Cesarstwie Rzymskim ufundowano 
za panowania Wespazjana w Efezie. Do ulubionych przez Rzymian kon-
kurencji sportowych należały zapasy, boks i pankration .

Rzymianie wykazywali szczególną namiętność do igrzysk na arenach 
amfiteatrów, które wznoszono już od I w. przed Chr. Przeznaczone były 
do walk gladiatorów (tzw. ludi gladiatorii), które po raz pierwszy odbyły 
się w Rzymie w roku 264 przed Chr. na Forum Romanum. Gladiatorzy, 
skoszarowani w specjalnych szkołach (ludi), musieli walczyć na arenie na 
śmierć i życie. 

Ulubioną formą widowisk w amfiteatrach były walki dzikich, specjal-
nie głodzonych zwierząt lub walki gladiatorów ze zwierzętami. W czasach 
cesarstwa na pastwę dzikim zwierzętom rzucano bezbronnych lub źle 
uzbrojonych chrześcijan, którzy ginęli rozrywani przez wygłodniałe i po-
drażnione bestie. Znaczną popularnością cieszyły się w Rzymie igrzyska 
cyrkowe (ludi circenses), których program obejmował w zasadzie wyścigi 
wozów zaprzężonych w dwa lub cztery konie (biga lub quadriga). W cyr-
kach odbywały się także wyścigi konne, walki zapaśnicze, pięściarskie, 
a także konne, popisy młodzieży z rodów arystokratycznych, zwane ludus 
Troianus lub Troiae ludicrum (widowisko trojańskie), wznowione przez 
dyktatora Sullę w roku 80 przed Chr. w miejsce starożytnego widowiska 
zwanego Troia . 

rodzina rzymska

W rodzinie rzymskiej już w najdawniejszych czasach wyłączną władzę 
miał ojciec (pater familias), przy czym familia, czyli rodzina, obejmowała 
nie tylko samych jej członków, jak ojciec, matka, niezamężne córki i sy-
nowie, ale także ich żony i dzieci oraz niewolników, którzy stanowili wła-
sność familii. Władza ojca (patria potestas) rozciągała się na wszystkich 
członków rodziny, łącznie z niewolnikami, i polegała na tym, że mógł on 
dowolnie i według własnego uznania nimi rozporządzać. W późniejszym 
okresie władza ojcowska była stopniowo ograniczana. 
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Kobiety – panie domu, zwane matronami (matronae), zarządzały go-
spodarstwem domowym i zajmowały się wychowaniem dzieci. Podobnie 
jak w Grecji, kobiety nie miały praw obywatelskich i były odsunięte od 
spraw publicznych, jednak w życiu prywatnym korzystały z większych 
swobód niż kobiety greckie. Przebywały w pomieszczeniach wspólnych, 
w atrium zaś matrony występowały w roli pań domu i matek rodziny. Brały 
udział w życiu towarzyskim, w przyjęciach w domu i poza domem. Na-
były prawa wybierania opiekuna do spraw majątkowych lub zarządzania 
własnym posagiem przy pomocy biegłego niewolnika. Inne kategorie ko-
biet nie były objęte żadnymi obowiązkami i powinnościami społecznymi, 
nie miały także prawa zawierania legalnych związków małżeńskich. 

O małżeństwie córki rozstrzygał ojciec wraz z ojcem przyszłego zięcia. 
Małżeństwa w Rzymie były z reguły zawierane w bardzo wczesnym wieku: 
chłopiec mógł zawrzeć małżeństwo po ukończeniu 14 lat, dziewczyna 12. 
W praktyce jednak granica ta była znacznie wyższa. Prawo rzymskie prze-
widywało dwie formy zawierania małżeństw: w myśl pierwszej dziewczy-
na, wychodząc za mąż, przechodziła spod władzy ojca lub opiekuna pod 
władzę męża, w myśl drugiej kobieta nadal pozostawała pod władzą ojca, 
zatrzymywała prawo dziedziczenia i nie przechodziła pod władzę męża. 

Podobnie jak w Grecji, małżeństwo rzymskie poprzedzały zaręczyny 
(tzw. sponsalia). W czasie uroczystości zaręczyn przyszli małżonkowie 
składali sobie wzajemnie przyrzeczenia, a narzeczony ofiarował przyszłej 
małżonce monetę lub żelazny pierścień jako symbol przyszłego związku. 
Po zakończeniu formalności zaręczynowych odbywało się przyjęcie dla 
obydwu rodzin i ich przyjaciół, narzeczonym wręczano także upominki. 
W okresie Cesarstwa Rzymskiego spisywano nawet specjalny kontrakt 
ślubny.

Wesela rzymskie odbywały się najczęściej w drugiej połowie czerw-
ca, którą uważano za czas najbardziej pomyślny do zawierania małżeństw. 
Uroczystości ślubne i weselne rozpoczynały się od odbycia wróżb i złoże-
nia ofiar bóstwom ziemi i płodności – Cererze, bogini Ziemi-Tellus oraz 
Junonie. Po części poświęconej obrzędom religijnym odbywała się w do-
mu rodziców panny młodej uczta weselna. Dalszą częścią uroczystości, już 
po zakończeniu uczty, było przeprowadzenie panny młodej w procesji do 
domu jej męża. W atrium, gdzie stało łoże małżeńskie, panna młoda zwra-
cała się do bóstwa opiekuńczego rodziny (Genius) z prośbą o opiekę. 

W późniejszym okresie dziejów Rzymu nastąpiło rozluźnienia oby-
czajów, którego przejawem były rozwody. Jedną z dwu form rozwodów 
było tzw. repudium (odtrącenie), czyli zerwanie małżeństwa przez jedną 
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ze stron. Druga forma rozwodu, tzw. divortium, opierała się na zgodzie 
i woli obojga małżonków. Początkowo podstawą rozwodu mogła być tyl-
ko zdrada żony lub jej nieposłuszeństwo mężowi. W późniejszym okresie 
rozwody stały się zjawiskiem częstym i powszechnym w Rzymie, pomimo 
prób ustawowego ograniczenia ich liczby.

Nowo narodzone dziecko w rodzinie rzymskiej składano u stóp ojca, 
który mógł je uznać za swojego prawowitego potomka przez symboliczne 
podniesienie do góry lub też odmówić przyjęcia do rodziny, a tym samym 
podjąć decyzję o porzuceniu dziecka. Zaraz po uznaniu dziecko zaopatry-
wano w różnego rodzaju amulety, oddawano je także pod opiekę licznych 
bóstw. Właściwymi opiekunkami dziecka – od urodzenia aż do siódmego 
roku życia – były matka i piastunka, której funkcję często pełniła grecka 
niewolnica.

Ósmego dnia po urodzeniu się dziewczynki, a dziewiątego – chłopca, 
rozpoczynały się w Rzymie uroczystości oczyszczalne, podczas których 
składano ofiary oraz nadawano niemowlęciu imię. Pierwotnie Rzymianie 
nadawali dzieciom tylko jedno imię, później od czasów republikańskich – 
aż trzy: pierwsze było właściwym imieniem (praenomen), drugie imie-
niem rodowym (nomen gentile), trzecie wreszcie przydomkiem (cogno-
men), który początkowo przysługiwał danemu obywatelowi, później zaś 
przechodził na jego potomków i całą rodzinę (np. Publius Cornelius Sci-
pio). Dziewczęta rzymskie nie miały osobnych imion, lecz nadawano im 
nazwisko rodowe w formie żeńskiej i dodawano przydomek rodowy ojca 
w drugim przypadku: np. Tullia Ciceronis (córka Cycerona Tullia).

Pogrzeby rzymskie przebiegały według ściśle określonego rytuału, aby 
nie narazić się na zemstę duchów zmarłych. Rzymianie rozróżniali dobre 
duchy (tzw. manes) i złe (tzw. lemures). Po ostatnim pożegnaniu w rodzi-
nie należało zgłosić zgon u urzędnika pogrzebowego, zwanego libitinarius 
przy świątyni Wenus Libitina.

Po trzydniowym wystawieniu zwłok zmarłego w atrium domu rzym-
skiego rozpoczynał się obrzęd pogrzebowy. Kondukt pogrzebowy zatrzy-
mywał się na Forum Romanum przed mównicą (tzw. rostra), ludzie w ma-
skach przodków zasiadali na krzesłach senatorskich z kości słoniowej, 
syn zmarłego lub inny członek rodziny, względnie wyznaczony senator – 
w wypadku pogrzebu na koszt publiczny – wygłaszał mowę pochwalną 
(tzw. laudatio funebris). Po przybyciu na cmentarz następowała ostatnia 
część pogrzebu – spalenie ciała zmarłego lub pochowanie go w ziemi. Po-
dobnie jak w Grecji, pogrzeb kończył się ucztą pogrzebową – stypą dla 
rodziny i zaproszonych gości.



201charaKteryStyKa cywiLiZacji rZyMSKiej

Cmentarze rzymskie znajdowały się poza miastem. Prawa XII Tablic 
zabraniały bowiem grzebania zmarłych w obrębie miasta, lokalizowano je 
więc wzdłuż dróg wiodących z Rzymu, szczególnie przy tzw. Via Appia, 
po obu jej stronach znajdowały się grobowce ozdabiane stelami. 

Mitologia i religia

Szczególną rolę w mitologii rzymskiej odegrały postaci, które łączo-
no z najdawniejszymi, legendarnymi dziejami Rzymu. Jedna z opowie-
ści mitologicznych osnuta była wokół przybycia z Arkadii Ewandra wraz 
z matką, wieszczką Karmentis i jego osiedlenia się na wzgórzu Palatium 
(Pallanteum) nad Tybrem. W innej opowieści mitologicznej Herkules 
wracający z Hiszpanii ze stadem wołów Geriona zabił po dramatycznej 
walce potwora Kakusa, który mieszkał pod Awentynem. Najważniejszym 
z mitologicznych bohaterów był Eneasz, który z dymiących zgliszcz Troi 
przybył do Italii z ojczystymi bóstwami, jego syn założył miasto Albę, 
która w przyszłości stała się kolebką królów rzymskich. Bardzo popularny 
był kompleks legend ściśle związanych z mitycznymi początkami Rzymu: 
o narodzinach i dziejach braci – bliźniaków Romulusa i Remusa, założeniu 
Rzymu przez Romulusa, o śmierci Remusa z ręki brata, o porwaniu Sabi-
nek, o śmierci i apoteozie Romulusa.

Pierwotna religia rzymska polegała na oddawaniu czci bóstwom, któ-
re miały opiekować się różnymi dziedzinami życia, głównie związanymi 
z uprawą roli. I tak np. w czasie siewów zanoszono modlitwy do boga In-
sitora (Siewcy), w czasie żniw do Messora (Żniwiarza), zbiorowych bóstw 
opiekuńczych domu Larów i Penatów oraz duchów zmarłych – Manów. 
Dopiero w VII i VI w. przed Chr. pod wpływem Etrusków Rzymianie za-
częli antropomorfizować swoje bóstwa, tzn. nadawać im cechy zbliżone 
do ludzkich, a przede wszystkim wyobrażać je sobie w postaci ludzkiej. 
W późniejszym okresie religia rzymska została w znacznym stopniu zhel-
lenizowana, tzn. poszczególne bóstwa utożsamiono z odpowiednimi po-
staciami bogów greckich.

Najwyższym rzymskim bogiem był Jowisz (Iuppiter), któremu nada-
wano różne przydomki, w zależności od przypisywanej funkcji itp. Później 
Rzymianie utożsamili Jowisza z greckim Zeusem. Małżonką Jowisza była 
Junona (Iuno), bogini nieba i światła, czczona jako Iuno Sospita – straż-
niczka państwa rzymskiego, jako Iuno Regina – królowa nieba i ziemi itp. 
Trzecią z wielkiej trójcy bogów rzymskich była Minerwa, utożsamiana 
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z grecką Ateną, bogini mądrości, umiejętności i rzemiosł. Do bóstw pań-
stwowych należał Mars (Mars, Mavors), staroitalski bóg młodości, opie-
kun rolnictwa i uprawnej ziemi, od III w. przed Chr. utożsamiany z grec-
kim Aresem, bogiem wojny. Westa (Vesta), bogini ogniska domowego, 
życia rodzinnego i państwowego, była utożsamiana z grecką Hestią. Kwi-
rynus (Quirinus) był początkowo lokalnym bóstwem sabińskim, prawdo-
podobnie bogiem wojny, później został przez Rzymian zaliczony w poczet 
bogów państwowych wraz z Jowiszem i Marsem. Do ważniejszych bóstw 
rzymskich należeli ponadto: Neptun (Neptunus) – bóg morza, identyfiko-
wany z greckim Posejdonem, Cerera (Ceres) – staroitalska bogini roślin-
ności i wegetacji, Apollo – grecki bóg, którego kult rozpowszechnił się 
w Rzymie już w V w. przed Chr., Diana – italska bogini wszelkiego życia 
na ziemi, utożsamiona wcześnie z grecką Artemidą, Wulkan (Volcanus) – 
italski bóg ognia, wulkanów, kowalstwa, utożsamiany z greckim Hefajsto-
sem, Faun (Faunus) – italski bóg pasterzy, pastwisk i stad, utożsamiany 
z greckim Panem i italskim Sylwanem (Silvanus) itd .

W I w. przed Chr. zaczęły przenikać do Rzymu i szerzyć się kulty 
wschodnie – babilońsko-irańskiego boga słońca Mitry, egipskich bogów 
Izydy i Ozyrysa, później wierzenia żydowskie i chrześcijańskie. Obok 
prywatnych obrzędów religijnych odbywanych przez ojców rodzin (patres 
familiarum), istniały obrzędy państwowe, które w epoce królewskiej spra-
wowali sami królowie, a w okresie republikańskim konsulowie i pretorzy – 
z pomocą kapłanów. Najwyższy kapłan (pontifex maximus) był mianowany 
przez króla, a w okresie republikańskim na komicjach ludowych. Sprawo-
wał on zwierzchnictwo nad kolegium kapłańskim, odprawiał szczególnie 
ważne obrzędy, czuwał także nad westalkami – dziewiczymi kapłankami 
bogini Westy, których zadaniem było strzeżenie świętego ognia, składanie 
ofiar i dbanie o świątynię tej bogini.

Święta rzymskie z reguły nie miały charakteru ogólnopaństwowego, 
przeciwnie niż w Grecji. Niektóre z nich zostały zapoczątkowane w bar-
dzo odległych czasach. Głównymi formami obchodów świątecznych było 
składanie ofiar, modlitwy i rodzaj zabaw ludowych, w których występo-
wali zawodowi aktorzy. Do rzymskich świąt stałych należały uroczystości 
związane z początkiem roku, obchodzone najpierw 1 marca, a od połowy 
II w. przed Chr. – 1 stycznia, pasterskie święto Luperkalia (15 lutego), pod-
czas których składano ofiary w grocie Luperkal u stóp Palatynu, Feralia 
(21 lutego) – poświęcone pamięci zmarłych, Liberalia (17 marca) – święto 
rodzinne ku czci boga Bakchusa – Libera, Cerialia (19 kwietnia) – wiosen-
ne święto na pamiątkę powrotu bogini Prozerpiny na ziemię, Floralia (28 
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kwietnia) – ku czci bogini kwiatów, Flory itd. Co roku obchodzono tzw. 
Feriae Latinae – wspólną uroczystość Rzymian i Latynów ku czci Jowisza 
(Iuppiter Latiaris) w terminie wyznaczonym przez konsulów, którzy sami 
składali ofiary i odbywali modlitwy za pomyślność państwa.

rzymskie igrzyska i teatr

Publiczne święta rzymskie, tzw. ludi (igrzyska), były to różne wido-
wiska teatralne, sportowe i gladiatorskie organizowane ku czci różnych 
bogów. W większości nie miały one charakteru rywalizacji sportowej. Na-
leżały tu m.in. ludi Cereales (lub Cerialia) – na cześć bogini Cerery (12-
-19 kwietnia), podczas których, w ostatnim dniu, odbywały się igrzyska 
cyrkowe i przedstawienia teatralne, ludi Megalenses (Megalensia lub Me-
galesia) ku czci Wielkiej Matki Bogów (Magna Mater), frygijskiej bogini 
zwanej także Kybele, połączone z przedstawieniami teatralnymi i cyrko-
wymi (w dniach 4-10 kwietnia), ludi Romani ku czci bogów kapitolińs- 
kich – Jowisza, Junony i Minerwy, do których w roku 240 przed Chr. do-
dano tzw. ludi scaenici (przedstawienia teatralne) itd. 

Szczególne miejsce wśród owych ludi zajmowały tzw. Ludi Saeculares 
(Igrzyska Wiekowe), święta ku czci nadchodzącego stulecia, uroczyście 
obchodzone zwłaszcza w czasach cesarskich, połączone z modlitwami, 
ofiarami i widowiskami cyrkowymi. Prawdopodobnie najwcześniej orga-
nizowanymi ludi pod kontrolą odpowiednich urzędników były w Rzymie 
tzw. Ludi Circenses (Igrzyska Cyrkowe) na cześć boga Marsa lub Kon-
zusa. Obejmowały one wyścigi rydwanów czterokonnych i dwukonnych, 
najpierw w Circus Maximus (Cyrk Wielki), później w innych cyrkach 
rzymskich, zbudowanych w czasach cesarskich na żądanie ludu, który  
domagał się rozdawnictwa darmowego chleba i igrzysk (panem et circen-
ses! – „chleba i igrzysk!”). 

Tzw. ludi gladiatorii (igrzyska gladiatorskie) odbywały się w amfite-
atrze: na ich program składały się zapasy, walki gladiatorów oraz walki 
z dzikimi zwierzętami; bardzo często walki te kończyły się śmiercią za-
wodników. W czasach cesarskich rzucano często na pożarcie dzikim zwie-
rzętom skazańców oraz prześladowanych chrześcijan. Niekiedy na arenie 
napełnionej wodą odbywały się przedstawienia bitwy morskiej (tzw. na-
umachia). 

Początkowo widowiska teatralne w Rzymie odbywały się na forum lub 
na placach miejskich, aktorzy występowali na prowizorycznych podwyż-
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szeniach z desek, publiczność zaś stała dookoła. Dopiero w roku 58 przed 
Chr. edyl Marek Emiliusz Skaurus wybudował drewniany teatr w Rzymie. 
Była to wspaniała, olbrzymia budowla z trzypiętrową sceną ozdobioną 360 
kolumnami, mieszcząca przeszło 80 tysięcy ludzi. 

Pierwszy stały kamienny teatr wzniósł w Rzymie Gnejusz Pompejusz 
w latach 55-52 przed Chr., pokrywając olbrzymie koszty budowy z łupów 
przywiezionych ze Wschodu po zwycięskiej wojnie z Mitrydatesem. Teatry 
rzymskie różniły się nieco budową od teatrów greckich. W samym Rzymie 
znajdowały się trzy teatry: wspomniany teatr Pompejusza, teatr Balbusa 
zbudowany w 13 r. przed Chr. oraz ukończony przez Augusta w latach 13-
-11 przed Chr. teatr Marcellusa. Najstarszy teatr typu rzymskiego znajduje 
się w Pompejach: jest to tzw. Teatr Mały, wzniesiony około roku 80 przed 
Chr. i przeznaczony dla około 15 tysięcy widzów.

Przedstawienia teatralne w Rzymie, podobnie jak w Grecji okresu helle-
nistycznego, nie były już związane z kultem religijnym, jakkolwiek wciąż 
odbywały się w dni świąteczne. Trupy aktorskie składały się wyłącznie 
z niewolników, gdyż wolnych obywateli obowiązywał zakaz uprawiania 
zajęć zarobkowych. Dopiero w czasach cesarskich zaczęli na scenach 
rzymskich występować aktorzy pochodzący z najlepszych rodów. 

rzymska choreia

Podobnie jak w Grecji, śpiew i muzyka w Rzymie były nieodłącznymi 
składnikami obrzędów i kultów, towarzyszyły także pracy. Już u samego 
początku istnienia Rzymu podczas obchodów tzw. Ambarwaliów ku czci 
bogini urodzaju Dea Dia i Marsa, urządzanych przez kolegium kapłańskie 
zwane Fratres Arvales (Bracia Polni), śpiewano obrzędowe pieśni (carmi-
na Arvalia), z których zachowały się jedynie fragmenty. Inne kolegium ka-
płańskie, tzw. Saliowie, podczas uroczystości ku czci boga Marsa w dniu 
1 marca szli w uroczystej procesji uzbrojeni w tarcze i miecze, śpiewając 
pieśni kultowe ku czci tego boga (carmina Saliaria), tańcząc taniec wo-
jenny. W wielu innych uroczystościach religijnych stałym elementem był 
śpiew i muzyka, a niekiedy również taniec: np. muzyka klarnetu towarzy-
szyła rzymskim uroczystościom religijnym, modlitwom, ofiarom, pocho-
dom triumfalnym, konduktom pogrzebowym. 

Rzymianie uważali sztukę muzyczną przede wszystkim za umiejętność 
grecką, nie rozróżniając muzyki greckiej od rzymskiej. Ogólnie biorąc, 
Rzymianie nie grali na żadnych instrumentach muzycznych, arystokracja 
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rzymska nie włączyła muzyki do programów nauczania, zarówno muzyka, 
jak i muzycy byli traktowani z pewnym lekceważeniem. Z drugiej jednak 
strony bardzo chętnie słuchano koncertów w specjalnie wznoszonych dla 
tego celu budynkach koncertowych (odeonach) lub też organizowano kon-
certy w prywatnych domach. 

W większości muzycy, kompozytorzy i nauczyciele muzyki byli Gre-
kami, natomiast tancerze i tancerki przyjeżdżały do Rzymu z Syrii lub 
też Hiszpanii. Występy muzyczne związane z obcymi kultami religijnymi 
w Rzymie wykonywali muzycy pochodzący z kraju, z którego wywodził 
się dany kult; jedynie w obrzędach czysto rzymskich uczestniczyli muzycy 
pochodzenia rzymskiego lub italskiego. Niektórzy śpiewacy czy muzycy 
obcego pochodzenia cieszyli się w Rzymie wielkim wzięciem, niekiedy 
prowadzili szkoły muzyczne lub aktorskie.

Większość instrumentów muzycznych Rzymianie przejęli od Greków 
lub też od innych narodów. Sam zapis muzyczny, a także tonacje, rytmy, 
były odwzorowaniem systemu greckiego. Używano w Rzymie trzech ro-
dzajów instrumentów: strunowych, przede wszystkim liry, kitary i małej 
harfy zwanej sambyca; dętych, w szczególności klarnetu (tibia, odpowied-
nik greckiego aulosu), który miał szerokie zastosowanie w muzyce teatral-
nej jako akompaniament w partiach śpiewanych i recytowanych, a rów-
nież, jak wspomniano, na pogrzebach, w czasie bankietów, igrzysk itp., 
różnego rodzaju trąb, rogów i tub; lub perkusyjnych, głównie pochodzenia 
wschodniego, do których należały tamburyny, grzechotki (sistra) i inne. 
Szczególne zastosowanie miały instrumenty dęte w wojsku, gdzie do da-
wania odpowiednich komend i haseł używano metalowych trąb i rogów: 
w piechocie posługiwano się prostą trąbą zwaną tuba, w konnicy rogiem 
(cornu) lub metalową zakrzywioną trąbką (lituus), w obozach wojskowych 
dużą trąbą zwaną bucina. Oprócz organów hydraulicznych, które były wy-
nalazkiem greckim, wprowadzono w Rzymie organy pneumatyczne, ucho-
dzące za wynalazek samego cesarza Nerona.

Konkursy muzyczne

Rzymianie przejęli również od Greków w okresie później republi-
ki konkursy muzyczne związane z różnego rodzaju uroczystościami, jak 
np. podczas tzw. Ludi Saeculares – uroczystości na zakończenie wieku. 
W czasach cesarskich konkursy muzyczne stanowiły zasadniczą część 
agonów ustanowionych przez Nerona w roku 60 (agon Neronianus) czy 
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też przez cesarza Domicjana agon Capitolinus. Muzyka stanowiła ważną 
część przedstawień teatralnych, zwłaszcza komediowych; partie śpiewane 
w komediach nazywały się cantica. W epoce cesarskiej koncerty często 
odbywały się w teatrach. Podczas uczt w pałacu cesarskim lub w prywat-
nych pałacach rzymskiej arystokracji odbywały się również występy mu-
zyczne. Muzycy zorganizowani byli w cechy zawodowe – tzw. collegia, 
które brały niekiedy udział w uroczystościach oficjalnych. Istniały więc 
w Rzymie takie związki, jak: Collegium tibicinum et fidicinum (cech flet-
nistów i trębaczy) czy też Collegium scabellariorum (cech doboszów).

taniec i muzyka szkolna

Rzymianie wysoko cenili widowiska taneczne, które stanowiły pewne-
go rodzaju ozdobę i składnik wystawnego życia. Z drugiej jednak strony ani 
tancerze, ani tancerki nie cieszyli się szczególnym uznaniem społecznym, 
pomimo że niekiedy byli bardzo popularni wśród publiczności i pobierali 
wysokie honoraria za swoje występy. W epoce cesarstwa muzyka instru-
mentalna i śpiew stały się obowiązującym przedmiotem w nauce szkolnej. 
U schyłku starożytności wybitny pisarz i filozof rzymski, Boecjusz (VI w. 
po Chr.), napisał dzieło pt. O wykształceniu muzycznym (De institutione 
musica) w pięciu księgach, które stało się podstawą teorii i wykształcenia 
muzycznego w epoce średniowiecza.

język, pismo i książki

Językiem mieszkańców Rzymu i południowej części Lacjum była łaci-
na, która w miarę zdobywania przez państwo rzymskie nowych terytoriów 
rozpowszechniła się najpierw w Italii, a później w innych podbitych i uza-
leżnionych krajach. Jakkolwiek język łaciński należał do rodziny języ-
ków indoeuropejskich, to jednak znacznie różnił się od innych dialektów 
italskich, w szczególności oskijskich i umbryjskich, zaliczanych również 
do tej samej grupy języków. Według dość wiarygodnej hipotezy rozwinął 
się przez połączenie jednego z dialektów italskich z dialektem pierwotnej 
ludności Lacjum; nie potrafimy jednak bliżej określić, kiedy ani skąd na-
płynęła owa ludność mówiąca owym dialektem italskim. W czasach histo-
rycznych na terenie Italii poza łaciną używane były zasadniczo trzy inne 
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języki: na południu Italii język grecki, na północy język celtycki i nienale-
żący do grupy indoeuropejskiej język etruski. 

łacina w trakcie swojego rozwoju ulegała pewnym zmianom, które 
możemy obserwować w języku używanym w literaturze rzymskiej. Roz-
różnia się tu więc łacinę okresu archaicznego (do I w. przed Chr.), łacinę 
okresu klasycznego lub inaczej złotego (I w. przed Chr. i początek I w. 
po Chr.), łacinę okresu srebrnego (od Tyberiusza do Trajana, tzn. od roku 
14 do 117), łacinę okresu archaizującego (117-180) oraz tzw. późną łacinę 
z okresu schyłku starożytności i początku średniowiecza, kiedy zaczęła ona 
ulegać wpływom języka ludowego (tzw. łacina wulgarna) oraz języków lu-
dów podbitych (tzw. łacina dziczejąca). łacina klasyczna w czystej formie 
najdłużej była stosowana przez pisarzy chrześcijańskich. W okresie śre-
dniowiecza łacina była językiem Kościoła, administracji, dyplomacji, nauki  
i w znacznym zakresie literatury. W okresie renesansu humaniści na dużą 
skalę posługiwali się łaciną klasyczną, wzorowaną głównie na Cyceronie. 

Alfabet łaciński jako jeden z alfabetów italskich został przejęty za po-
średnictwem Etrusków od Greków zamieszkałych w Kume w Kampanii 
w VII w. przed Chr. i przystosowany do właściwości języka łacińskiego; 
jedynie w południowych rejonach Italii, przylegających do osiedli grec-
kich, rozpowszechnił się alfabet zapożyczony bezpośrednio od Greków. 
Alfabety italskie, m.in. łaciński, których podstawą był alfabet etruski, po-
wstały przez wybór liter, wprowadzenie nowych i zmianę wartości dźwię-
kowej niektórych liter etruskich. Alfabet łaciński został oparty na połu-
dniowej odmianie alfabetu etruskiego. 

Po różnych zmianach i przekształceniach w wiekach VI i V alfabet ten 
ukształtował się w IV w. przed Chr. następująco: abcdefghiklmnopqrstu-
x(yz); litera u była używana zarówno na oznaczenie dźwięku u, jak i w; 
litery y i z zostały wprowadzone później dla dokładniejszego oddawania 
dźwięków w wyrazach pochodzenia greckiego. Alfabet łaciński stanowi 
podstawę większości alfabetów europejskich, w tym także polskiego – 
z odpowiednimi zmianami.

Pismo łacińskie powstało około VI w. przed Chr. na podstawie alfa-
betu, który powyżej scharakteryzowaliśmy. Podobnie jak w piśmie grec-
kim, stosowano w piśmie łacińskim zapis tekstu od prawej strony do lewej, 
zmieniając naprzemiennie w kolejno następujących linijkach. Wśród cha-
rakterów pisma łacińskiego wyróżnia się, podobnie jak w Grecji, proste 
i wydłużone pismo monumentalne, zaokrąglone papirusów i kodeksów 
pergaminowych oraz mniej staranne pismo codzienne – kursywę. Rzymia-
nie używali takich samych jak Grecy materiałów piśmiennych.
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W III w. przed Chr. została wprowadzona do Rzymu książka papiruso-
wa, a w I w. przed Chr. książka na pergaminie. W Rzymie w II w. przed 
Chr. książki były już przedmiotem codziennego użytku; u schyłku repu-
bliki książki produkowano w warsztatach wydawniczych zatrudniających 
znaczną liczbę niewolników i wyzwoleńców, którzy przepisywali teksty. 

Pierwsze biblioteki rzymskie pochodziły z rabunku i zostały przywie-
zione do Rzymu jako łupy wojenne, przy czym były to wyłącznie książ-
ki greckie. Obszerne księgozbiory prywatne w I w. przed Chr. posiadał 
wielki mówca i pisarz Cyceron, jego brat Kwintus, przyjaciel i wydaw-
ca dzieł Cycerona, Pomponiusz Attykus oraz znakomity uczony i pisarz 
Marek Terencjusz Warron. Z czasem prywatne biblioteki stały się nieod-
łączną częścią wszystkich bogatych domów rzymskich. Pierwszą publicz-
ną bibliotekę w Rzymie założył w roku 39 przed Chr. znakomity wódz 
i konsul, Azyniusz Pollion. Cesarz August ufundował bibliotekę publiczną 
przy świątyni Apollona na Palatynie i drugą w Portyku Oktawii na Polu 
Marsowym. 

rzymskie wychowanie i wykształcenie

W Rzymie dzieci rozpoczynały naukę na ogół w siódmym roku życia: 
dziewczęta uczyły się w domu pod kierunkiem matki, chłopcy z zamoż-
niejszych rodzin pod opieką domowego nauczyciela, przy czym chłopcy 
i dziewczęta z uboższych rodzin – w szkole koedukacyjnej. Początkowo 
program nauczania obejmował jedynie naukę czytania, pisania i rachun-
ków. Prawdopodobnie już od IV w. przed Chr. istniały w Rzymie szkoły 
elementarne, zwane ludus lub ludus litterarius, prowadzone zazwyczaj 
przez niewolnika lub wyzwoleńca (tzw. litterator). 

W III i II w. przed Chr. zaznaczyły się w Rzymie wpływy greckie: 
nauczycielami najczęściej byli teraz Grecy, zaczęto także na wzór grec-
ki zatrudniać tzw. pedagogów (wychowawców), których zadaniem było 
odprowadzanie i przyprowadzanie chłopców ze szkoły oraz udzielanie im 
w domu pomocy w nauce. 

Na stopniu średnim, w szkole gramatycznej, nauka zaczynała się w 12. 
roku życia i trwała do 15. roku, kiedy młodzieniec na ogół przywdziewał 
tzw. toga virilis (toga męska) symbolizującą jego wkroczenie w dorosłe 
życie. 

Szkoła gramatyczna była odpowiednikiem współczesnej szkoły śred- 
niej – gimnazjum. Nauka w szkole gramatycznej odbywała się pod kie-
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runkiem nauczyciela zwanego grammaticus (gramatyk) i obejmowała 
gramatykę, język grecki, stylistykę łacińską, literaturę grecką i rzymską. 
W czasach cesarza Augusta (przełom I w. przed Chr./ I w. po Chr.) program 
szkoły gramatycznej został zreformowany, zaczęto wprowadzać lekturę 
autorów współczesnych. Celem nauki w szkole gramatycznej było przy-
gotowanie uczniów do studiów retorycznych, które już od II w. przed Chr. 
można było pobierać u nauczycieli greckich w Rzymie. 

Szkoła retoryczna była trzecim stopniem wykształcenia, jej cel stano-
wiło zaznajomienie uczniów z zasadami wymowy oraz przygotowanie 
przez ćwiczenia do działalności praktycznej w charakterze mówców sądo-
wych i politycznych. Ćwiczenia retoryczne dzieliły się na tzw. suasoriae – 
fikcyjne mowy na tematy mitologiczne, historyczne lub literackie oraz 
tzw. controversiae – fikcyjne mowy sądowe; oskarżycielskie lub obrończe. 
Szkoły retoryczne istniały nie tylko w Rzymie, ale także w miastach Italii 
i prowincjach rzymskich. Zamożni Rzymianie wysyłali jednak swoich sy-
nów na dalsze studia retoryczne do sławnych nauczycieli na wyspę Rodos, 
do Aten, do miast greckich w Azji Mniejszej. Tradycyjnie bogaci młodzi 
Rzymianie wyjeżdżali na studia filozoficzne do Aten, które do późnej sta-
rożytności były uważane za główny ośrodek myśli filozoficznej.

Rzymianie stworzyli pojęcie tzw. „sztuk wyzwolonych” (artes libera-
les), a więc dziedzin wiedzy „godnych wolnego człowieka”. Zaliczyli do 
nich siedem następujących nauk: gramatykę, retorykę, dialektykę, arytme-
tykę, geometrię, muzykę i astronomię. Już wcześniej wszystkie te nauki 
zostały przez Greków epoki hellenistycznej uznane za „nauki wyzwolone” 
i za podstawę wykształcenia ogólnego (tzw. enkyklios paideia). Dopiero 
jednak rzymski uczony Warron w I w. przed Chr. zbudował system „na-
uk wyzwolonych”, dodając do nich dwie dalsze: medycynę i architekturę. 
W epoce średniowiecza owe „siedem sztuk wyzwolonych” stało się pod-
stawą systemu wykształcenia.

Sztuka i architektura

Można wyróżnić pięć okresów rozwoju sztuki rzymskiej: okres archa-
iczny, czyli etruski (VI-V w. przed Chr.), okres republiki (IV-II w. przed 
Chr.), okres późnej republiki (I w. przed Chr.), okres cesarski (I – połowa 
III w.) i okres późnego antyku (III-V w.). Największy rozkwit sztuki etru-
skiej nastąpił w wiekach VII-VI oraz IV-III przed Chr., a głównymi jej 
ośrodkami były miasta: Felsine, Volaterre, Vulci, Weje. 
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architektura, malarstwo i rzeźba etruska

Etruskowie budowali prostokątne świątynie z drewna na kamiennych 
fundamentach. Dobrze zachowały się podziemne lub wykute w skałach 
grobowce etruskie. Domy etruskie miały kształt prostokątny, czterospado-
we dachy i umieszczone w środku budynku atrium. Rzeźbiarze etruscy po-
czątkowo wykonywali małe figurki z brązu lub terakoty, później dopiero, 
od wieku V przed Chr., monumentalne rzeźby. Malarstwo etruskie znamy 
głównie z fresków zachowanych wewnątrz grobowców.

Szczególnymi osiągnięciami mogła się poszczycić architektura rzym-
ska, która stosowała udoskonalone konstrukcje łukowe i sklepienia, ce-
ment i wodoodporne tynki, a także od II w. przed Chr. wypalaną cegłę. 
Architekci rzymscy wznosili wspaniałe akwedukty, mosty i monumental-
ne budowle publiczne, jak np. termy, świątynie, amfiteatry, a w okresie 
cesarskim także pałace i wille władców oraz rezydencje prywatne. W mia-
stach budowano wielopiętrowe kamienice, a także grobowce, świątynie 
grobowe, mauzolea cesarzy, tzw. kolumbaria oraz katakumby. Szczególnie 
w okresie cesarskim wznoszono mury obronne, akwedukty, monumental-
ne bramy i łuki triumfalne, pomniki i kolumny z posągami cesarzy.

W rzeźbie rzymskiej bardzo silnie zaznaczyły się wpływy etruskie. Sto-
sunkowo najbardziej oryginalną dziedziną rzeźby rzymskiej był portret: 
figury i płaskorzeźby nagrobne oraz popiersia; ten rodzaj rzeźby osiągnął 
w Rzymie najwyższy poziom w I i II w. W późniejszym okresie (I-III w.) 
rozwinęły się płaskorzeźby o tematyce historycznej jako dekoracja pomni-
ków, łuków triumfalnych, budowli publicznych i grobowców. 

Pierwsi malarze tworzący w Rzymie byli z pochodzenia Grekami. Sto-
sunkowo wcześnie w Rzymie w triumfalnych pochodach noszono duże 
malowidła, wykonane, jak się wydaje, przez artystów greckich, upamięt-
niające wielkie, zwycięskie bitwy. Rzymscy malarze najchętniej uprawia-
li malarstwo ścienne. Już około roku 100 przed Chr. wewnętrzne ściany 
rzymskich domów zdobiono freskami o tematyce mitologicznej oraz his- 
torycznej z dziejów rzymskich. Znaczną liczbę malowideł ściennych od-
naleziono w Pompejach, Herkulanum, Stabiach. Przykładem malarstwa 
ściennego z wczesnego okresu cesarstwa jest tzw. „Ogród Liwii” z willi 
cesarzowej Liwii, żony Augusta, w Prima Porta. Najwcześniejsze zabytki 
malarstwa starochrześcijańskiego znajdują się w katakumbach, później- 
sze – w kościołach i bazylikach.
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Literatura rzymska

Piśmiennictwo rzymskie zaczyna się od tekstów prozaicznych. Najpo-
ważniejszym zabytkiem prozy łacińskiej z epoki archaicznej są zachowane 
fragmenty Praw XII Tablic, które zostały spisane w połowie V w. przed 
Chr. – ale tekst, który posiadamy został zredagowany dopiero około roku 
300 przed Chr. Z ostatnich dziesięcioleci wieku III przed Chr. znamy napi-
sy dedykacyjne i nagrobne. Wiemy również, że na pogrzebach wybitnych 
osób były wygłaszane, a później rozpowszechniane w formie pisemnej 
mowy żałobne. 

Do najwcześniejszych okazów prozy rzymskiej należą różnego rodzaju 
spisy, formuły, kroniki wydarzeń, zapiski itp. Były to m.in. księgi urzędo-
we – tzw. commentarii pontificum, prowadzone i przechowywane przez 
przewodniczącego kolegium kapłańskiego. Najdawniejszym i najważniej-
szym rodzajem takich zapisków były tzw. Wielkie Roczniki. Były to swo-
jego rodzaju kroniki wydarzeń politycznych, wojen, drożyzny, zaćmienia 
słońca czy księżyca itp. Kapłani prowadzili także kalendarze roczne, tzw. 
fasti, które zawierały wykazy dni, w których było dozwolone lub też nie-
dozwolone odbywanie zgromadzeń, uroczystości, zawieranie umów itp. 
Istniały także oficjalne spisy urzędników, konsulów, triumfatorów itp. 
Pierwszym uchwytnym dla nas pisarzem z tej najwcześniejszej epoki pi-
śmiennictwa łacińskiego był Appius Claudius Caecus (Appiusz Klaudiusz 
Ślepy), wybitny polityk, konsul z lat 307 i 296 przed Chr., który wygłosił 
280 przed Chr. mowę w senacie, zapewne później opublikowaną, przeciw-
ko zawieraniu upokarzającego pokoju z Pyrrusem.

pierwsze próby poetyckie

Pierwszymi próbami poetyckimi były w Rzymie tzw. carmina, które 
wygłaszano lub intonowano przy okazji różnych uroczystości religijnych. 
Inny rodzaj stanowiły tzw. carmina convivalia – pieśni śpiewane pod-
czas uczt oraz tzw. carmina triumphalia – pieśni śpiewane przez żołnie-
rzy na cześć wodza odbywającego triumf. Zawiązkami rodzimej komedii 
rzymskiej mogły być tzw. versus Fescennini – improwizowane wierszy-
ki tworzone z okazji różnych obrzędów, jak wesela, dożynki, winobrania 
itp. Z końcem IV w. przed Chr. została przeszczepiona na grunt rzymski 
z oskijskiego miasta Atella w Kampanii tzw. fabula Atellana – ludowa, 
improwizowana farsa sceniczna, która dopiero w I w. przed Chr. nabrała 
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charakteru bardziej literackiego. Były to przedstawienia o tematyce wiej-
skiej, występowały w nich stałe postaci – maski, jak: żarłoczny dowcipniś, 
głupek, naiwny starzec, żarłok itp.

pierwsi poeci rzymscy

Za właściwy początek literatury rzymskiej uważa się rok 240 przed 
Chr., kiedy poeta Liwiusz Andronikus po raz pierwszy wystawił w Rzy-
mie w języku łacińskim komedię i tragedię oparte na wzorach greckich. 
Liwiusz rozpoczął swoją działalność poetycką w Rzymie od przekładu czy 
przeróbki Odysei Homera na język łaciński. Współczesnym Liwiuszowi 
poetą był Gnejusz Newiusz (zmarł w roku 201 przed Chr.), którego twór-
czość obejmowała tragedie i komedie, wzorowane na utworach greckich, 
oraz epopeję; najważniejszym osiągnięciem tego poety był poemat histo-
ryczny pt. Belli Punici carmen (Pieśń o wojnie punickiej). 

Nieco młodszy od Liwiusza i Newiusza poeta Enniusz uprawiał trage-
dię, komedię, satyrę, poemat filozoficzny, epigram oraz epopeję historycz-
ną. Najbardziej cenionym jego dziełem była właśnie epopeja pt. Annales 
(Roczniki), z której zachowało się kilkaset wierszy. Dwaj późniejsi drama-
topisarze rzymscy, Pakuwiusz (ok. 220-130 przed Chr.) i Akcjusz (170–ok. 
76 przed Chr.), w przeciwieństwie do swoich poprzedników, ograniczali się 
wyłącznie do tragedii; były to sztuki wzorowane na tragedii greckiej, tzw. 
fabulae crepidatae (lub fabulae cothurnatae), natomiast sztuki o tematyce 
czysto rzymskiej nosił nazwę fabulae praetextae. Z utworów wspomnia-
nych poetów zachowały się jedynie różnej wielkości fragmenty.

Na okres II wojny punickiej, a dokładniej na lata 220-184 przed Chr. 
przypadła twórczość Plauta, największego komediopisarza rzymskiego, 
który uprawiał komedie wzorowane na tzw. „nowej” komedii greckiej (fa-
bulae palliatae). Plautyńskie przeróbki czy adaptacje sztuk greckich wy-
woływały zdrowy śmiech publiczności, bawiły zręcznie rozwijaną akcją 
i świetnymi dialogami, urozmaiconymi partiami śpiewanymi. Ostatnim 
z wielkich naśladowców greckiej „nowej” komedii był Terencjusz (ok. 
190-ok. 150 przed Chr.), którego talent znalazł uznanie i poparcie wiel-
kiego wodza i polityka rzymskiego, Scypiona Afrykańskiego Młodszego. 
W sztukach Terencjusza odbijały się główne idee, jakie głosili intelektuali-
ści zgrupowani w kole Scypiona. Stopniowo ten gatunek komedii ustępo-
wał narodowej komedii rzymskiej (tzw. fabula togata) którą zapoczątko-
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wał już Newiusz. W III lub z początkiem II w. przed Chr. znaczną popular-
ność zdobyła w Rzymie wspomniana farsa ludowa fabula Atellana, a także 
oskijskie farsy ludowe, zwane ludi Osci. W II w. przed Chr. zadomowił się 
w Rzymie mim, którego ojczyzną była Sycylia i południowa Italia. 

Gatunkiem literackim, który zawierał osobistą krytykę wszelkiego ro-
dzaju błędów, wad i uchybień ludzkich, była satyra rzymska. Za jej wła-
ściwego twórcę i prawodawcę uważa się Gajusza Lucyliusza (ok. 180- 
-102/101 przed Chr.). W swoich utworach przedstawiał barwny i bogaty 
obraz ówczesnego życia, a jednocześnie ujawniał swój krytyczny, a nawet 
drwiący stosunek do wielu jego przejawów. Atakował polityków i mężów 
stanu, piętnował korupcję, krytykował zbytek, rozwiązłość kobiet, głupotę 
i próżność rodaków. 

Pierwszymi dziejopisarzami rzymskimi byli tzw. annaliści, czyli kro-
nikarze tworzący swoje dzieła w języku greckim: np. Fabiusz Piktor (III 
w. przed Chr.), który dał zarys historii Rzymu od osiedlenia się w Lacjum 
legendarnego Eneasza aż po czasy współczesne, a także Cyncjusz Alimen-
tus (II w. przed Chr.), Gajusz Acyliusz, Korneliusz Scypion, Postumiusz 
Albinus. Za twórcę rzymskiej prozy literackiej uznaje się Marka Porcjusza 
Katona (234-149 przed Chr.), wybitną osobistość życia politycznego, któ-
ry zdecydowanie przeciwstawił się wpływom greckim w społeczeństwie. 
Był on autorem m.in. zarysu dziejów rzymskich w języku łacińskim, pod-
ręcznika zawierającego wiadomości z wielu dziedzin, dzieła pt. O rolnic-
twie oraz zachowanego jedynie we fragmentach utworu historycznego  
pt . Origines (Początki).

W tzw. epoce rewolucji (ok.130-30 przed Chr.) na pierwszy plan w li-
teraturze rzymskiej wysuwa się proza, a przede wszystkim historiografia 
i piśmiennictwo naukowe. Historycy następnego po Katonie pokolenia, 
tzw. starsi annaliści, pisali już wyłącznie po łacinie, stosując jednak daw-
ną metodę kronikarsko-rocznikarską. U schyłku II w. i na początku I w. 
przed Chr. powstały dwie monografie historyczne, również zachowane we 
fragmentach: Celiusza Antypatra o wojnie z Hannibalem i Semproniusza 
Aselliona obejmującej wydarzenia z lat 133-91 przed Chr. W czasach Sul-
li, w pierwszych dziesięcioleciach I w. przed Chr., tworzyli swoje dzieła 
tzw. annaliści młodsi. 

Część twórczości literackiej Juliusza Cezara (I w. przed Chr.) należy 
do historii współczesnej: Wojna gallicka i Wojna domowa. Współczesny 
Cezarowi historyk Nepos opracował chronologiczny zarys historii po-
wszechnej oraz zbiór biografii sławnych osobistości pt. De viris illustri-
bus. Ostatnim wielkim historykiem tej epoki był Gajusz Salustiusz (86-35 
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przed Chr.), autor dwóch monografii historycznych: Sprzysiężenie Katyli-
ny i Wojna z Jugurtą oraz częściowo zachowanych Historii.

Wymowa rzymska dopiero u schyłku republiki stała się świadomą sztu-
ką, opartą na wzorach wypracowanych w Grecji. Wybitnymi mówcami tej 
epoki byli Tyberiusz i Gajusz Grakchowie, a w ostatnich dziesięcioleciach 
II w. i w pierwszych dziesięcioleciach I w. przed Chr. – Marek Antoniusz 
i Licyniusz Krassus. W następnych dziesięcioleciach wystąpili tacy zna-
komici mówcy, jak Hortenzjusz Hortalus, Juniusz Brutus i Juliusz Cezar. 
Zarysowały się w tym okresie dwa różne style wymowy: tzw. styl azjański, 
wzorowany na wymowie modnej w miastach Azji Mniejszej – bujny, kwie-
cisty, przeładowany ozdobami retorycznymi, oraz attycki – wzorowany na 
prostym, pozbawionym o zdób stylu pisarzy attyckich V i IV w. przed Chr. 

Nad całą ta epoką górowała jednak postać Marka Tulliusza Cycerona 
(106-43 przed Chr.), który doprowadził wymowę rzymską do szczytu, po-
łożył także ogromne zasługi w dziedzinie filozofii oraz teorii retorycznej. 
Cyceron był bez wątpienia największym mówcą rzymskim: złożyły się na 
to jego ogromny wrodzony talent oratorski oraz szerokie wykształcenie 
retoryczne, literackie i filozoficzne. Wielkie znaczenie dla rozwoju wy-
mowy rzymskiej miały także jego prace teoretyczne z tego zakresu, z któ-
rych najważniejsza nosi tytuł De oratore (O mówcy). Pisma filozoficzne 
Cycerona powstały w latach 54-51 i 46-44 przed Chr. Ich głównym celem 
było spopularyzowanie filozofii greckiej, nie zaś przedstawienie własnych 
poglądów.

Nauka rzymska w tej epoce znalazła się pod wyraźnym wpływem na-
uki greckiej. Rozwijała się przede wszystkim nauka prawa, badania filolo-
giczne (gramatyczne), studia nad retoryką, a także nauki rolnicze. Wśród 
filologów wyróżnił się Eliusz Stylon, powstał ważny traktat anonimowy 
z dziedziny teorii retorycznej pt. Rhetorica ad Herennium (Retoryka do 
Herenniusza). Najwybitniejszym gramatykiem w tej epoce, a jednocze-
śnie największym uczonym rzymskim wszystkich czasów był Marek Te-
rencjusz Warron, który obok prac antykwarycznych, prawniczych, geogra-
ficznych, filozoficznych, gramatycznych, historycznoliterackich, uprawiał 
także oryginalną poezję i satyrę. 

Początki liryki rzymskiej sięgają końca II w. przed Chr. Nową epo-
kę w dziejach tego gatunku otworzyła twórczość Lewiusza w pierwszych 
dziesięcioleciach I w. przed Chr., prawie zupełnie dla nas zaginiona. Waż-
nym nurtem poezji rzymskiej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
I w. przed Chr. był tzw. neoteryzm, który wyznawała wpływowa grupa po-
etycka zwana Młodym Rzymem. Przedstawiciele tej szkoły uprawiali na 
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wzór aleksandryjski kilkusetwierszowe poematy o tematyce mitologicznej 
(tzw. epylliony), a także lirykę, w której do głosu dochodziły osobiste uczu-
cia i doświadczenia. Twórczość poetów z koła Młodego Rzymu całkowicie 
zaginęła, zachowała się jedynie poezja najwybitniejszego z nich, Katullusa 
(ok. 84-ok. 54 przed Chr.). W zbiorze utworów Katullusa znajdujemy epi-
gramy o treści erotycznej, satyrycznej, napastliwej i żartobliwej, a także 
kilka dłuższych poematów o tematyce mitologicznej.

Rozwijała się w tym okresie również tradycyjna poezja epicka. 
W pierwszej połowie I w. przed Chr. najwybitniejszym epikiem rzymskim 
był Tytus Lukrecjusz (ok. 95-54 przed Chr.), którego poemat pt. O natu-
rze rzeczy zawierał wizję świata i życia zgodną z poglądem epikurejskim. 
Celem Lukrecjusza było uwolnienie ludzkości od strachu przed bogami 
i śmiercią, który burzy spokój umysłu i czyni ludzi nieszczęśliwymi. 

Następny okres rozwoju literatury rzymskiej, tzw. epoka augustowska 
(od roku 30 przed Chr. do 14 po Chr.), przyniosła setki dzieł, z których 
zaledwie część doszła do naszych czasów. Szczególny rozkwit przeżywała 
wówczas poezja, dla której duże znaczenie miała działalność wspomnia-
nych wyżej kół poetyckich – Mecenasa i Waleriusza Messali. Głównym 
rysem poezji tej epoki była tendencja klasycystyczna, która wyrażała się  
w nawiązywaniu do wielkich wzorów literatury greckiej. Poeci augu-
stowscy uprawiali epos mitologiczny, epikę dydaktyczną, lirykę, satyrę, 
sielankę, epigram, list poetycki; słabiej rozwijała się poezja dydaktyczna. 
Mniejszym zainteresowaniem cieszyła się w tym okresie proza – miejsce 
wymowy politycznej zajęła teraz deklamacja, historiografia zajmowała się 
odległymi epokami dziejów.

Jednym z największych poetów tej epoki był Publiusz Wergiliusz Ma-
ro (70-19 przed Chr.), którego dziełami były Bukoliki (Sielanki), Georgiki  
i Eneida. Pierwszy z tych utworów, Bukoliki, są pięknym zbiorem 10 sie-
lanek, w których poeta sławił uroki życia pasterskiego, wplatając także 
motywy literackie, polityczne i społeczne. Georgiki są w całości pochwałą 
wsi i pracy na roli, która w przekonaniu poety stanowi źródło zdrowia 
i tężyzny narodu rzymskiego. Najważniejszym utworem Wergiliusza jest 
Eneida, wielka rzymska epopeja narodowa opiewająca świetność i chwałę 
Rzymu. Bohater tego poematu, legendarny Trojanin Eneasz, który położył 
fundamenty pod przyszłą wielkość i potęgę państwa rzymskiego, został 
przez poetę ukształtowany na wzór dawnego typu Rzymianina, całkowicie 
posłusznego woli bogów, oddanego bez reszty sprawie własnego narodu  
i własnej rodziny. W epopei Wergiliusza znalazł odbicie szczery patrio-
tyzm poety oraz jego głębokie przekonanie, że przeznaczeniem Rzymu 
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pod władzą Augusta jest panowanie nad światem. Wergiliusz jako twór-
ca Eneidy przewyższył wszystkich innych poetów swoich czasów doj-
rzałością ideową i artystyczną. Jego dzieła stały się idealnym wzorem 
dla późniejszych epok. Drugi obok Wergiliusza wielki poeta okresu au-
gustowskiego, Horacy (Kwintus Horatius Flaccus. 65-8 przed Chr.), był 
autorem Satyr, Epodów, Pieśni oraz Listów. Szczególne znaczenie miały 
Pieśni, które stanowiły całkowicie nowe i oryginalne osiągnięcie literac-
kie, jakkolwiek poeta niejeden raz wzorował się na liryce Safony, Alkajosa  
i innych poetów greckich. Pieśni Horacego, zwane także odami, cechu-
ją się niezwykłym bogactwem tematycznym: obok utworów erotycznych 
znajdujemy tu pieśni biesiadnej refleksyjno-filozoficzne, hymny religij-
ne, ody obywatelsko-patriotyczne, utwory skierowane do przyjaciół. Ody 
Horacego były dla wszystkich następnych pokoleń wzorem klasycznej 
harmonii i równowagi, umiaru i powściągliwości w wyrażaniu uczuć,  
a wreszcie mistrzostwa w zakresie formy literackiej – kompozycji, języka, 
stylu i budowy wiersza. Znaczną różnorodnością tematyczną charaktery-
zują się również Epody Horacego, w których nawiązał do złośliwych i na-
pastliwych utworów greckiego poety Archilocha. Celem Satyr, a także po-
etyckich Listów omawianego autora było dążenie do poprawy ówczesne-
go społeczeństwa rzymskiego, wyplenienia nękających je wad i błędów, 
takich jak chciwość, zbytek, nadmierna ambicja. Główną bronią poety  
w walce z grzechami społeczeństwa i jednostek był śmiech, żart i ironia, 
nie zaś nudne moralizatorstwo.

Epoka augustowska była okresem świetnego rozwoju elegii rzymskiej, 
której twórcą był Korneliusz Gallus (69-26 przed Chr.), poeta i wybitny 
mąż stanu. Jakkolwiek poezja elegijna Gallusa nie zachowała się, uchodzi 
on za prawodawcę tego gatunku, któremu nadał specyficzne i oryginal-
ne rysy. Młodszym o całe pokolenie elegikiem był Tibullus (50-19 przed 
Chr.), w którego utworach doszła do głosu miłość i pragnienie osobistego 
szczęścia. Niemal współcześnie z Tibullusem tworzył inny elegik rzymski, 
Propercjusz, który w dwóch pierwszych księgach swoich elegii stworzył 
przejmujący obraz przeżyć miłosnych, w dalszych dwóch odwoływał się 
natomiast do motywów mitologicznych i historycznych. Najwybitniejszym 
elegikiem tego okresu był Owidiusz (Publlius Ovidius Naso, 43 przed 
Chr.–18 po Chr.), który ogłosił zbiór elegii miłosnych pt. Amores, później 
Listy heroin, Sztukę miłosną, a w dojrzałym okresie swojej twórczości dwa 
wielkie poematy: Fasti (Kalendarz poetycki) i Metamorfozy (Przemiany), 
które są bezsprzecznie jego największym osiągnięciami artystycznym.  
W Metamorfozach Owidiusz podjął próbę ujęcia w spójną, poetycką całość 
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ogromnej liczby mitów greckich i rzymskich (ok. 250). Głównym i wspól-
nym dla wszystkich pomieszczonych tu legend jest motyw przemiany – 
np. ludzi w drzewa, kamieni w ludzi itp. Utwór Owidiusza o przemianach 
to nie tylko pełen niezwykłego czaru i wewnętrznej harmonii zbiór pięk-
nych baśni, złączonych w kunsztowną całość, ale również poemat, który 
ukazuje nieprzebrane bogactwo ludzkiej duszy, odkrywa tajemniczy świat 
doznań i przeżyć człowieka. Metamorfozy zajmują szczególne miejsce  
w twórczości Owidiusza, a zarazem stanowią zjawisko wyjątkowe w li-
teraturze rzymskiej i światowej, dowodzą absolutnej biegłości narracyjnej 
autora, jego niewyczerpanej inwencji, bogactwa fantazji, mistrzostwa języ-
ka i wiersza. Wreszcie na zesłaniu napisał Owidiusz dwa zbiory elegii: Żale 
i Listy z Pontu, w których motywy winy, kary, cierpienia przeplatają się  
z prośbami o ratunek i pomoc w tragicznej sytuacji, pochlebstwami wobec 
wpływowych osobistości. Zesłańcza poezja Owidiusza dowodzi, że oso-
biste nieszczęście otworzyło przed poetą niedostrzegane wcześniej strony 
ludzkiego losu – ponury świat rozpaczy i cierpienia, strachu i poniżenia.

Obok wymienionych tu poetów w epoce augustowskiej tworzyło wielu 
innych, których utwory prawie w całości przepadły. Niepomyślnie, przed-
stawiała się natomiast w tym okresie sytuacja dramatu rzymskiego, w idal-
szym ciągu na scenach królował mim, pantomima i Atellana.

Słabiej w porównaniu z poezją rozwijała się w tej epoce proza rzymska. 
Najwybitniejszym historykiem był Tytus Liwiusz (59 przed Chr.–17 po 
Chr.), którego dzieło pt. Dzieje Rzymu od założenia Miasta (Ab Urbe con-
dita) w 142 księgach (zachowało się do naszych czasów jedynie 35 ksiąg) 
zmierzało do ukazania przeszłości Rzymu jako ideału i wzoru dla teraź-
niejszości. Obrazując w swoim utworze minioną wielkość Rzymu, starał 
się Liwiusz znajdować w przeszłości przykłady męstwa, hartu ducha, szla-
chetności, pobożności, które miały przyczynić się do wychowania współ-
czesnego mu społeczeństwa w duchu starorzymskich ideałów i rozbudzić 
w nim wiarę, że Rzym jako państwo jest niezniszczalny.

Jedyną gałęzią wymowy, jaka rozwijała się w zmienionych warunkach 
politycznych tej epoki, były deklamacje retoryczne na fikcyjne tematy 
historyczne (suasoriae) lub też mowy na sporne tematy sądowe (contro-
versiae). Najwybitniejszym deklamatorem tej epoki był Seneka Starszy, 
zwany Retorem. Dobre warunki znalazły studia filologiczne, prawnicze, 
historyczno-antykwaryczne itp.

Okres cesarski literatury rzymskiej obejmuje stulecia I-V. Literatura 
dwóch pierwszych wieków kontynuowała formy utrwalone w poezji i pro-
zie poprzednich okresów. W I w. powstały poematy astronomiczne, bajki – 
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jako nowy gatunek na gruncie rzymskim, a przede wszystkim oparte na 
wzorach greckich tragedie Seneki Filozofa, zwanego Młodszym (4 przed 
Chr.-65 po Chr.), które są jedynymi w całości zachowanymi dramatami 
rzymskimi. W czasach cesarzy Klaudiusza i Nerona rozwijała się satyra, 
epopeja historyczna, a także sielanka wzorowana na Bukolikach Wergiliu-
sza. W epoce Flawiuszów (69-96) powstały wielkie epopeje nawiązujące 
do Eneidy Wergiliusza. Rozkwit przeżywała również poezja satyryczna,  
a jej ostatni wielki przedstawiciel Juwenalis (ok. 55-130), surowo piętno-
wał wady i występki ówczesnego społeczeństwa.

W I i II w. wyraźnie zaznaczała się przewaga prozy nad poezją. W cza-
sach cesarza Tyberiusza rozwijała się głównie historiografia oraz litera-
tura naukowa. Najbardziej wszechstronnym pisarzem epoki Klaudiusza 
i Nerona był wspomniany już Seneka Filozof, z którego twórczości pro-
zaicznej zachowała się część pism filozoficznych, przede wszystkim zbiór 
rozpraw moralizatorskich w duchu nauki stoików – tzw. Dialogi, oraz inne 
rozprawy tego samego gatunku, Listy do Lucyliusza, dzieło przyrodnicze 
O zjawiskach natury, satyryczny utwór pt. Udynienie boskiego Klaudiusza . 
W czasach Nerona powstała powieść awanturniczo-erotyczna Petroniusza 
pt . Satyricon, w której autor demonstrował drwiąco-ironiczny stosunek do 
rzeczywistości i do swoich bohaterów. 

Dobrze rozwijało się w tych czasach piśmiennictwo naukowe, przede 
wszystkim studia filologiczne, które uprawiali m.in. dwaj znakomici ucze-
ni: Askoniusz Pedianus i Waleriusz Probus. W epoce Flawiuszów Pliniusz 
Starszy, wybitny wojskowy i uczony, stworzył wielkie dzieło encyklope-
dyczne pt. Historia naturalna, a Kwintylian traktat pt. Kształcenie mów-
cy przedstawiający cały system wychowania i wykształcenia przyszłego 
mówcy. 

W epoce Trajana powstały dzieła największego historyka rzymskiego, 
Tacyta (ok. 55-120) – Roczniki i Historiae. łączył on w swoich utworach 
bezstronność w opisach wydarzeń historycznych z niezależnością sądów 
i opinii oraz głęboką niechęcią do despotycznego systemu rządów cesar-
skich. W tej samej epoce Pliniusz Młodszy ogłosił swoje Listy, których 
ozdobna, artystyczna forma pozwala uznać je za utwory literackie. 

Na II w. przypadła działalność Swetoniusza, który opublikował cenne 
rozprawy historyczne i historyczno-antykwaryczne, a przede wszystkim 
dzieło pt. Żywoty cezarów – zbiór 12 biografii cesarzy rzymskich od Juliusza 
Cezara aż do Domicjana. Utwór Swetoniusza stał się wzorem dla nowego 
gatunku literackiego, bardzo popularnego w epoce cesarskiej – biografii hi-
storycznej o charakterze sensacyjnym i anegdotycznym. W literaturze II w. 
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zaznaczyła się tendencja archaistyczna, której przedstawiciele, Fronton 
i Geliusz, uważali, że wzorem dla literatury współczesnej powinna być 
dawna literatura rzymska. Jednym z najbardziej oryginalnych pisarzy II w. 
był Apulejusz, znakomity retor i filozof, którego najważniejszym dziełem 
jest świetna powieść pt. Metamorfozy, znana także pod tytułem Złoty osioł. 
Na przełomie II i III w. działało wielu świetnych uczonych, komentatorów 
dawnej literatury rzymskiej.

W literaturze III w. widoczny jest głęboki kryzys, który miał swoje źró-
dło w ówczesnej sytuacji państwa rzymskiego. Trudno byłoby wskazać 
wybitniejszych przedstawicieli poezji rzymskiej w tym stuleciu. Nieco 
wyższy poziom przedstawiała poezja łacińska z terenu Afryki. Najwy-
bitniejszym z poetów afrykańskich był Nemezjanus (2 poł. III w.), autor 
Sielanek (Eclogae), w których wzorował się na bukolicznej poezji Wergi-
liusza. Z terenu Afryki pochodził także, jak się wydaje, poeta Reposianus, 
autor mitologicznego poematu o igraszkach miłosnych Marsa z boginią 
Wenus, a także Hosidiusz Geta, który z wierszy Wergiliusza ułożył trage-
dię pt. Medea i Pentadiusz, autor epigramów zbudowanych z dystychów 
elegijnych w formie tzw. versus echoici .

Ostatnim wielkim poetą pogańskiego Rzymu był Klaudian (ok. 370- 
-404), z pochodzenia Grek, który pisał w języku łacińskim panegiryki na 
cześć cesarza Honoriusza, na cześć zwycięstw jego ministra Stylichona 
oraz epopeje mitologiczne. Drugim wybitnym poetą tradycyjnym w IV w. 
był Auzoniusz (ok. 310-405), profesor i polityk z Galii, który był auto-
rem świetnego poematu opisowego pt. Mozella, zbioru krótkich utworów  
o tematyce żałobnej, wierszowanych życiorysów cesarzy rzymskich,  
epigramów.

Tradycyjna proza pogańska przeżywa w III wieku okres zastoju, po-
dobnie jak poezja. W historiografii pierwszeństwo należy do biografistyki, 
zapoczątkowanej wspomnianym dziełem Swetoniusza. Być może w tym 
właśnie stuleciu został napisany anonimowy zbiór biografii 12 cesarzy 
rzymskich panujących w latach 117-284 pt. Historia Augusta. W tej samej 
epoce powstały liczne prace filologiczne, komentarze do poezji klasycz-
nej, podręczniki gramatyki, traktaty prawnicze. 

Z przełomu III/IV w. pochodzi zbiór 12 mów pochwalnych na cześć 
cesarzy pt. Panegyrici Latini. Najwybitniejszym historykiem tej epo-
ki i ostatnim wielkim dziejopisarzem rzymskim był Ammianus Marcel-
linus, który w swoim dziele przedstawił historię Cesarstwa Rzymskiego 
od śmierci Domicjana (96 r.) do śmierci Walensa (378 r.). Inne prace his- 
toryczne z tego okresu, to wyłącznie zarysy dziejów Rzymu oraz zbiory 
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biografii cesarskich. Jedynym wybitnym mówcą rzymskim IV w. był Sym-
machus. Intensywnie rozwijają się w IV w. badania w dziedzinie filologii, 
czyli tzw. gramatyki.

W V i VI w. do rzadkości należą utwory całkowicie osadzone w trady-
cji pogańskiej. Jednym z nielicznych był poemat Namatianusa na temat 
podróży z Rzymu do Galii. Na V w. datuje się powstanie ostatniej komedii 
rzymskiej nieznanego autora pt. Malkontent. W 2 połowie V w. świecką 
poezję okolicznościową, m.in. panegiryki na cześć cesarzy, pieśni wesel-
ne i dziękczynne, pisał Sydoniusz Apolinaris (ok. 431-ok. 478). W VI w. 
świecką historiografię uprawiał Kasjodor (ok. 490-ok. 583), autor takich 
dzieł, jak Kroniki oraz Pochodzenie i dzieje Gotów, a filozofię i logikę 
wielki uczony i polityk Boecjusz (ok. 480-524), którego najważniejszym 
utworem jest traktat pt. O pocieszeniu, jakie daje filozofia. U schyłku pi-
śmiennictwa rzymskiego powstało kilka prac encyklopedycznych, jak np. 
Marcjanusa Kapelli czy Izydora z Sewilli, których celem było zebranie 
wiadomości ze wszystkich dziedzin ówczesnej wiedzy.

Piśmiennictwo chrześcijańskie w języku łacińskim zaczęło się rozwijać 
na terenie Afryki pod koniec II w. Nieco wcześniej, około połowy II w., 
powstał w Afryce łaciński przekład Biblii zwany Afra; podobny przekład 
pojawił się w Rzymie w 2 poł. III w. pod nazwą Itala. Jednym z najstar-
szych zabytków chrześcijańskiej literatury łacińskiej jest Opis męczeństwa 
św. Perpetui i Felicity.

Pierwszym znanym nam łacińskim pisarzem chrześcijańskim był Ter-
tulian, autor licznych traktatów apologetycznych, teologicznych, filozo-
ficznych i moralizatorskich. Wśród pisarzy chrześcijańskich III w. wyróż-
nił się Minucjusz Feliks, autor pięknego dialogu pt. Octavius, w którym 
bronił chrześcijaństwa przed zarzutami i pomówieniami ze strony pogan, 
oraz biskup i męczennik kartagiński, św. Cyprian, autor licznych traktatów 
teologicznych i apologetycznych, którego twórczość miała duże znacze-
nie dla późniejszego rozwoju piśmiennictwa chrześcijańskiego. Pisarzami 
chrześcijańskimi z przełomu III i IV w. byli także Arnobiusz, autor znane-
go dzieła polemicznego pt. Przeciwko poganom oraz Laktancjusz, zwany 
„chrześcijańskim Cyceronem”, którego najważniejszym pismem są Pod-
stawy nauki Bożej – rodzaj encyklopedii chrześcijańskiej. 

Po reskrypcie mediolańskim z roku 313, który przyniósł równoupraw-
nienie religii chrześcijańskiej z innymi religiami, nastąpił złoty okres roz-
woju literatury chrześcijańskiej. Jednym z czołowych pisarzy chrześcijań-
skich w IV w. był św. Ambroży, którego twórczość obejmowała traktaty 
moralne, ascetyczne, katechetyczne. Ogromne zasługi dla rozwoju myśli 



221charaKteryStyKa cywiLiZacji rZyMSKiej

chrześcijańskiej położył biskup i Doktor Kościoła, św. Hieronim, który 
dokonał przekładu na łacinę głównych części Biblii oraz sporządził jej wy-
danie, zwane później Wulgatą; był on także autorem wielu pism polemicz-
nych, historyczno-literackich, egzegetycznych, biografii i listów. 

Najwybitniejszym pisarzem i myślicielem spośród rzymskich Ojców 
Kościoła na przełomie IV/V w. był św. Augustyn, który rozwinął wielo-
stronną działalność, tworząc dzieła autobiograficzne, filozoficzne, do-
gmatyczne, polemiczne, przyczyniając się do rozwoju nauki i moralności 
chrześcijańskiej. Jednym z najsłynniejszych pism św. Augustyna są jego 
Wyznania, w których przedstawił w sposób niezwykle głęboki i wzrusza-
jący historię swojego nawrócenia, a także wielki traktat pt. Państwo Boże, 
w którym, broniąc chrześcijan przed oskarżeniami ze strony pogan, ukazał 
dzieje ludzkości jako historię walki „państwa Bożego”, czyli szlachetnej 
części ludzkości z „państwem szatana” – wrogami dobra i ładu moralnego.

Poezja chrześcijańska pojawiła się w Rzymie znacznie później niż pro-
za. Jednym z pierwszych poetów chrześcijańskich był w III w. Kommodia-
nus, autor poematów dydaktycznych pt. Pouczenia i Pieśń apologetyczna. 
Z początkiem IV w. powstał, prawdopodobnie w Galii, anonimowy utwór 
poetycki pt. Pochwały Pana, którego treścią był opis cudu, modlitwa na 
cześć Chrystusa oraz modlitwa za Konstantyna Wielkiego. Pierwsza poet-
ka chrześcijańska, Proba, żona prefekta Rzymu z roku 351, była autorką 
poematów złożonych z wierszy Wergiliusza. Św. Ambroży, wielki biskup 
Mediolanu i Doktor Kościoła, był autorem kilkunastu hymnów na chwałę 
Boga i męczenników. Papież z lat 366-384, św. Damazy, pisał epigramy, 
które umieszczano na grobach męczenników w katakumbach. Poeta Ju-
wenkus stworzył epopeję chrześcijańską pt. Cztery Ewangelie, głównie 
opierając się o Ewangelię św. Mateusza. Najwybitniejszym poetą chrze-
ścijańskim IV w. był Prudencjusz, który pisał ody, hymny, poezję dydak-
tyczną oraz epikę. Obok Prudencjusza sławą wybitnego poety chrześci-
jańskiego na przełomie IV/V w. cieszył się św. Paulinus z Noli, który był 
autorem zbioru poezji okolicznościowej o tematyce religijnej, w tym 14 
poematów ku czci św. Feliksa.

Filozofia rzymska

Rzymianie zetknęli się z filozofią grecką w III w. przed Chr. po podbiciu 
Wielkiej Grecji oraz w II w. przed Chr. po zajęciu Sycylii, Grecji właściwej 
oraz zhellenizowanej części Azji Mniejszej. Początkowo odnosili się do fi-
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lozofii z obawą i nieufnością (np. trzy razy wypędzali z Rzymu filozofów), 
później jednak młodzież z bogatych domów zaczęła wyjeżdżać na studia 
filozoficzne do Aten. Duże wrażenie wywarły w Rzymie wykłady trzech 
wybitnych filozofów ateńskich w roku 155 przed Chr. Do popularności na-
uki stoików przyczynił się w Rzymie grecki filozof Panajtios, zaprzyjaźnio-
ny ze Scypionem Afrykańskim Młodszym. W pierwszych dziesięcioleciach 
I w. przed Chr. wielki stoik grecki, Posejdonios, zdobył wśród intelektuali-
stów rzymskich wielu przyjaciół i zwolenników swoich poglądów. 

Cyceron, pierwszy wybitny filozof rzymski, był uczniem znakomitych 
filozofów greckich reprezentujących sceptycyzm, epikureizm i stoicyzm; 
sam starał się spopularyzować w Rzymie różne kierunki filozoficzne oraz 
przyswoić łacinie grecką terminologię filozoficzną. Spośród pism filo-
zoficznych Cycerona największy rozgłos zdobyły dzieła Rzeczpospolita, 
Najwyższe dobro i zło, Rozmowy tuskulańskie, O powinnościach, O na-
turze bogów. Gorącym zwolennikiem epikureizmu był w Rzymie poeta 
Lukrecjusz, który w swoim poemacie O naturze rzeczy z entuzjazmem 
i natchnieniem wykładał naukę Epikura. Najpopularniejszym kierunkiem 
filozoficznym w Rzymie był stoicyzm, do którego wyznawców zaliczali 
się m.in. w I w. Seneka Filozof, poeta Lukan, w II w. cesarz Marek Aure-
liusz oraz jego nauczyciel Epiktet. Wielu zwolenników miała w Rzymie 
także filozofia cynicka, nauczana i rozpowszechniana w Rzymie już od  
2 połowy I w. przed Chr. przez wędrownych kaznodziejów nawołujących 
do zdobywania prawdziwej wolności przez wyrzeczenie się majątków, sta-
nowisk, namiętności. Rzymianie, przyswajając sobie różne greckie syste-
my filozoficzne, rozwijali w nich przede wszystkim składniki praktyczne, 
jak np. etykę, która uczyła życia i postępowania.

Filozofia chrześcijańska ukształtowała się na fundamencie nauki Chry-
stusa, posługiwała się jednak niektórymi poglądami i pojęciami pogańskiej 
filozofii starożytnej. Niektóre systemy filozoficzne, szczególnie greckie, 
wywarły znaczny wpływ na chrześcijaństwo, jak np. arystotelizm czy filo-
zofia cynicka. Okres starożytnej filozofii chrześcijańskiej od II do VII w. 
nazywamy epoką patrystyczną. 

Rozróżniamy filozofię Ojców Greckich – na Wschodzie, z głównym 
ośrodkiem w Aleksandrii, i Ojców łacińskich – na Zachodzie, z ośrodkiem 
w Rzymie. Ojcowie wschodni dążyli do zespolenia Ewangelii z pogańską 
filozofią grecką (np. Orygenes czy św. Grzegorz z Nyssy). Na Zachodzie 
św. Augustyn, który stworzył nowy i oryginalny system filozofii chrześci-
jańskiej, odwoływał się do platonizmu, twierdząc, że idealny świat istnieje 
w Bogu, a realny w czasie i w przestrzeni.
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This textbook, entitled A History of European Culture. The Ancient World, 
contains three principal parts: “The Ancient East”, “Ancient Greece” and “Ancient 
Rome”. In the Introduction the author presents the general premises underlying 
the book, supporting the decision to devote the first part to the civilization of the 
Ancient East with the claim that viewed in the light of contemporary historical, 
archeological, linguistic and ethnographic research, as well as research in the field 
of the study of religion, it is clear that with its beginnings extending as far back as 
the 4th and 3rd millennia it must have constituted an important source for European 
culture. The treatment of the civilization of the Ancient East opens with an exami-
nation of the distinctive features of the cultures of China and India, before then 
moving on to a consideration of the cultures of the Ancient Near East. In subse-
quent chapters the history and main features of the following ancient cultures are 
sketched: Sumerian, Arcadian, Babylonian, Assyrian, Mitannian, Hittite, Urartian, 
Armenian, Egyptian, Israeli, Syrian, Aramaic, Phoenician, Carthaginian, Persian, 
Trojan, Phrygian, Lydian and Thracian. In describing the ancient civilizations of 
countries of the Near East the author pays equal attention to both their political 
and social systems, and the material and economic foundations of their cultures, 
together with such elements of spiritual culture as religion, philosophy, music, 
literature, architecture, painting and sculpture, and science and education.

The second part of the book, entitled “Ancient Greece”, is a synthetic treat-
ment of Greek culture made up of chapters devoted to specific epochs in the de-
velopment of this civilization from the archaic period, on through the classical, 
Hellenistic, Roman and Christian ones, to that of the waning of Greek culture 
itself. Following on from this, the third part of the book, entitled “Ancient Rome”, 
also comprises chapters dealing with successive periods in the development of 
Roman culture, starting from the period of the kings, moving through that of the 
emergence, maturity and decay of the republic, to the era of Augustus and the 
times of the emperors.

Both the second and third parts of the book conclude with separate chapters 
containing, respectively, relatively extensive coverage of the characteristics of 
Greek and Roman cultures. In the course of these the author describes such aspects 
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of them as their systems of law and jurisprudence, military organization, urban 
layout, forms of communication over distance, travel and transport, farming econ-
omy, handicrafts, finances and trade, medicine and sport, family life, mythology, 
religion, local holidays and festivities, fortune telling and oracles, music, song and 
dance, language, alphabets and script, libraries, upbringing and education, fine art, 
literature and philosophy.

In the final part of the book one may find maps of the ancient world, and par-
ticularly of those countries explored at length in the rest of the volume.
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