
Rejs Grecja Starożytna. Mitologia, historia i zabytki do zobaczenia 

Egina to grecka wyspa położona w Zatoce Sarońskiej. Jej powierzchnia to 

w  2/3 obszar wygasłego wulkanu i wynosi 87km2. Główne miejsce na 

wyspie to miejscowość z malowniczym portem o nazwie Egina. 

Egina/Ajgina/ wg mitologii greckiej była jedną z nimf. Skuszony jej urodą 

Zeus porwał ją i zabrał na wyspę Onjone zmieniając przy tym  jej nazwę. 

Tam Ajgina urodziła mu syna Ajakosa, który był później sędzią w Hadesie. 

Gdy po latach Ajakos wrócił na wyspę na cześć matki nazwał ją  Egina. 

Początki Eginy sięgają 3-go tysiąclecia p.n.e..Dziś trudno uwierzyć, że w 

starożytności była potęgą handlową i rywalizowała z samymi Atenami. 

Ślady czasów minionych są na wyspie nadal widoczne. Po wschodniej 

stronie wyspy na wysokim wzgórzu stoi Świątynia Afai. To cenny i dobrze 

zachowany zabytek z V-go wieku p.n.e.. Świątynia Afai to dorycka 

budowla, której wymiary to 30,5m x 15,5m. Składała się niegdyś z 32 

kolumn. Do dziś świątynia zadziwia wieloma stojącymi kolumnami, 

poziomymi obelkowaniami i filarami .Obiekt ten razem z ateńskim 

Partenonem i świątynią Posejdona na półwyspie Sunion miał tworzyć  

święty trójkąt. Według mitologii Afaia to nimfa, która uciekając tu 

próbowała się ratować przed zalotami króla  Krety Minosa. Wyspa  Egina 

słynie na świecie z uprawy  gajów pistacjowych ,dlatego  bywa też 

nazywana pistacjową wyspą. Egina ma wielu miłośników i wielbicieli. 

Jednym z nich był Nikos Kazantzakis autor powieści „Grek  Zorba”.  

Tyrens 

Niedaleko północnych wybrzeży półwyspu Argolidzkiego na niewielkim 

wzgórzu w czasach starożytnych znajdowało się miasto Tyrens. Pierwsi 

osadnicy na tym terenie pojawili się już w okresie neolitu około 5000 lat 

p.n.e., natomiast pierwsze trwałe budowle datowane są na wczesną 

epokę brązu tzn. drugą połowę  3-go tysiąclecia p.n.e.. Szczyt rozwoju 

osady to wiek XIV i XIII p.n.e.. W tym czasie powstała warowna cytadela 

otoczona murami o długości 750m. Ich grubość dochodziła do 17m, a 

wysokość przekraczała 8m. W okresie świetności twierdza zajmowała 

obszar około 20 000m2. Przejście na dziedziniec prowadziło przez dwie 

warowne bramy i propyleje. Wewnątrz cytadeli znajdowały się budynki o 

różnym przeznaczeniu, lecz najważniejszym z nich był pałac królewski. 

Ściany reprezentacyjnych sal pokryte były malowidłami. Bardzo ważną  

rolę pełniła wybudowana cysterna na wodę, która w razie  wrogiej 

napaści pozwoliła na  przetrwanie w czasie oblężenia. Wokół cytadeli 

rozpościerało się nieufortyfikowane miasto. Tyrens był siedzibą 

mitycznego króla Eurysteusza, wnuka Perseusza, który dzięki fortelowi 

bogini Hery został władcą całej Argolidy oraz naczelnikiem rodu. 

Zastanawia jak wykonano z ogromnych  ,nieobrobionych bloków 

kamiennych o wadze dochodzącej 12t tak monumentalne mury. Według 

starożytnych greków wykonawcami tego dzieła byli mityczni olbrzymi- 

jednoocy Cyklopi. 
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Mykeny                                                                                                      

Na wschód od drogi z Koryntu do Argos leżą Mykeny. Pierwsze osady 

ludzkie istniały tu już około 3000 lat p.n.e.. Tereny Peloponezu 

kolonizowały wojownicze ludy indoeuropejskie nazywane Achajami. W 

ciągu kilku stuleci zbudowali oni cywilizację przedsiębiorczych żeglarzy i 

nieustraszonych wojowników. Rozwój Myken przypada na okres od 1600 

do 1200 r.p.n.e.. Okres ten odnoszący się do cywilizacji całej południowej 

Grecji nosi nazwę okresu mykeńskiego. Rok 1100 p.n.e. to okres upadku 

miasta. Wprawdzie nadal istniało, ale zostało opuszczone przez 

mieszkańców. Do dziś nie do końca są znane przyczyny agonii okresu 

mykeńskiego. Mitologia podaje, że Mykeny zostały założone przez 

Perseusza. Mitologiczne dzieje Myken rozpalają wyobraźnię . To one 

miały być siedzibą jednego ze znamienitych królów i rodów greckich-

Agamemnona,legendarnego  zdobywcy Troi. Ruiny starożytnych Myken 

wspinają się  na wzniesienie, na którego szczycie stoi akropol. Odkrycia 

archeologiczne świadczą, że już w XVII wieku p.n.e. mieszkał tu bogaty 

władca. Z powodu zagrożeń najazdami wrogich sąsiadów i korsarzy w  

XIV wieku p.n.e. akropol otoczono potężnymi cyklopowymi murami 

obronnymi, wzniesiono również monumentalne bramy. Na szczególne 

wyróżnienie zasługuje tzw. Lwia Brama. Na jej szczycie umieszczono dwie 

płaskorzeźby lwów , które szczęśliwie od 3000 lat  są tam do dziś. 

Otoczony murami  obszar zajmował 30 000m2. W obrębie murów 

znajdowały się groby szybowe władców, domy przeznaczone dla służb 

oraz gwardii królewskiej, spichlerze  i inne . Na wyróżnienie  i uwagę 

zasługuje podziemna cysterna na wodę, uznana za osiągnięcie 

architektoniczne okresu mykeńskiego. Do najwspanialszych skarbów i 

osiągnięć  architektury mykeńskiej należy Skarbiec Atreusza. Jest to 

grobowiec kopułowy, wzniesiony na planie koła, oddalony od cytadeli o 

kilkaset metrów. Aż do końca XIX w. uważany był za grób Agamemnona. 

Nieopodal znajduje się miejscowe muzeum archeologiczne. Od 1999 r. 

stanowiska archeologiczne wzgórza Mykeńskiego zostały wpisane na listę  

światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dzisiaj Mykeny to mała  

wioska, gdzie czas płynie zdecydowanie spokojniej, ale miejsce gdzie 

warto zajrzeć ,by otrzeć się o bohaterów greckiej mitologii i podziwiać  

piękno Peloponezu.    

Argos 

Argos to jedno z najstarszych europejskich miast. Leży na Peloponezie 

między Mykenami a Tyrensem. Jest  zamieszkałe od 6 000 lat. 

Wielokrotnie wspomina się o nim w wielu barwnych mitach greckich. 

Argos było najważniejszym miejscem kultu bogini Hery. Ponadto na 

Argiwskim akropolu znanym jako wzgórze Larisa, w czasach starożytnych 

istniały sanktuaria między innymi Apollina, Zeusa i Ateny. Argos posiada 

bardzo barwną i bogatą historię. Były tu znane  najlepsze szkoły 

rzeźbiarskie i medyczne. Jego znaczenie wzrosło szczególnie po 

pokonaniu  Sparty w VII w.pn.e.. Po różnych zawirowaniach dziejowych 

wraz z całą Grecją w 146 r.pn.e. dostało się pod panowanie Cesarstwa 

Rzymskiego. Po upadku Rzymian miasto było najeżdżane  i niszczone 

przez  barbarzyńców. Obecnie w Argos można oglądać różne  starożytne                           
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zabytki. Niestety są to tylko ruiny świadczące o jego świetności w 

dawnych czasach. Na południowo-zachodnich krańcach miasta leży 

stanowisko archeologiczne. Najważniejszym odkrytym tam zabytkiem są 

pozostałości prawdopodobnie największego teatru wzniesionego na 

początku epoki hellenistycznej. Mógł on pomieścić 20 000 widzów. Obok 

teatru stoją fragmenty starożytnych łaźni. Inne atrakcje Argos to muzeum 

archeologiczne, cmentarze z czasów mykeńskich, pozostałości  murów 

cyklopowych. Niezapomniane wrażenie robi młodszy zabytek. To zamek 

wybudowany w XII wieku na ruinach dawnego akropolu przez 

Bizantyjczyków. Obecnie można  tam oglądać dobrze zachowane ruiny 

imponującej twierdzy. Różne były jej koleje w burzliwych wiekach 

średniowiecza. Wielokrotnie zmieniała właścicieli i była 

przebudowywana. W zależności od sytuacji władali nią m.in. Krzyżowcy, 

Turcy, Grecy, Wenecjanie. Jako że zamkowe wzgórze znajduje się prawie 

290m n.p.m. roztacza się stąd wspaniały widok na miasto, Morze Egejskie 

i Zatokę Koryncką.                                                                                                      

Epidauros 

Na półwyspie Argolidzkim w Zatoce Sarońskiej leży starożytna 

miejscowość Epidauros. Do IV wieku n.e. był to bardzo ważny ośrodek 

kultu boga uzdrowicieli i medycyny-Asklepiosa. W tym miejscu według 

mitu miał zostać pogrzebany Asklepios. Za wskrzeszanie umarłych Zeus 

poraził go prądem. Właśnie tutaj około 375r. p.n.e. powstała jedna z 

największych  świątyń poświęconych Asklepiosowi. Miała formę 

doryckiego Peripterosa o wymiarach 23m x 12m.  W jej wnętrzu stała 

statua Asklepiosa o wysokości 7m. Jego świątynie , a było ich w Grecji 

ponad 200 pełniły funkcje szpitali- sanatoriów. Przybywali do nich chorzy 

z różnych zakątków kraju. Jako że w jednym momencie na terenie 

sanktuarium mogło  przebywać nawet 800 potrzebujących, dla ich 

potrzeb wznoszono różne niezbędne obiekty: teatr, rotundy, świątynie, 

hotele, sale bankietowe czy łaźnie, które  robią  wrażenie swoją 

wielkością. I tak –Katagogejon -pełniący funkcję hotelu posiadał  160 

pomieszczeń na prawie 6000m2, czy stadion z bieżnią o długości 180m,  

łaźnią i trybunami dla widzów. Jednak największe wrażenie robi antyczny 

teatr. Był jedynie legendą  zapisaną w antycznych tekstach ,którą  

przywrócił do życia w roku 1881 grecki archeolog Kavvadias, Okazało się 

,że pod warstwą ziemi ,która przez wieki chroniła budowlę przed ludźmi i 

czynnikami atmosferycznymi kryją się ruiny antycznego teatru . 

Zbudowany został  w 330r.p.n.e. z niezwykłym rozmachem w formie 

amfiteatru. Antyczna widownia miała 55 rzędów, mogła pomieścić do 

14 000 widzów, Doskonała jest  akustyka w amfiteatrze. Z każdego 

miejsca na widowni słychać nawet szept aktorów występujących na 

scenie. Do dziś podczas letnich festiwali wystawiane są antyczne tragedie 

Eurypidesa czy Sofoklesa. Okres świetności tego niezwykłego miejsca 

przerwały w IV wieku n.e. barbarzyńskie najazdy hord Gotów, a 100 lat 

później seria trzęsień ziemi. 

Przylądek  Sunion – Świątynia Posejdona 

Linia brzegowa południowo-wschodniej Grecji –Attyki-kształtuje się w 

malowniczy skalisty przylądek -to Sunion. Na jego skraju 60m nad   
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poziomem  wód Morza Egejskiego około 444r. p.n.e. wzniesiono 

świątynię poświęconą bogu mórz i oceanów Posejdonowi. Prowadziła do 

niej monumentalna brama –propyleje. Świątynia Posejdona była 

budowlą  o fasadzie a sześcioma kolumnami na planie kwadratu i 

otoczona pojedynczą kolumnadą z każdej strony. Kolumny wraz z 

obelkowaniem wykonane były z białego marmuru. Na obszarze  

sanktuarium znajdowała się również świątynia bogini Ateny z V wieku 

p.n.e.. Cały świątynny obszar otoczony był murem obronnym. Zarówno 

ruiny świątyń jak i pozostałości fortyfikacji zachowały się do dziś. O 

dawnej historycznej  świetności  tego miejsca świadczy dziś 15 doryckich 

kolumn na skraju skalnego urwiska. Jak wyczytać można w mitach 

greckich to z klifów Sunion ateński król Ajgeus wypatrywał powrotu syna 

Tezeusza, który wypłynął na Kretę  w celu zabicia straszliwego potwora 

Minotaura. Szczegóły wydarzenia i niestety tragiczny jego finał dostępne 

w mitologii greckiej. Półwysep Sunion słynie z imponujących zachodów 

słońca. Wielu turystów przyjeżdża by podziwiać i zachwycać się nimi. 
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