
 

Akropol 



Nie ma na świecie budowli, która tak trwale okupowała moją wyobraźnię. Zdjęcia, rysunki, 

opisy stanowiły pokarm wodnisty, pozbawiony zapachu, koloru i tła. Znałem nieźle topografię, 

wymiary i kontur głównych świątyń, ale cały ich zespół położony był nieodmiennie na 

płaszczyźnie, miał barwę gipsu, nie oddychał światłem, a niebo nad nim było z papieru. 

Nie potrafiłem wymyślić żadnego krzewu i przyczepić go do góry, która – tego się 

obawiałem najbardziej – okaże się nędznym pagórkiem, ani załomu skały, ani nawet cienia, który 

rzucają kolumny. Wszystko było z rozcieńczonego mleka i tak bardzo linearnie poprawne, że oko 

i ukryta w oku cząstka dotyku spływały po tym obrazie bez masy i chropowatości, jak po szkle. 

Kiedy jechałem tam, rósł we mnie strach, że konfrontacja zniszczy to, co przez wiele lat 

budowały cierpliwe domysły. I czy będę miał odwagę przyznać się (choćby przed samym sobą), 

jeśli święte wzgórze i ocalałe na nim resztki świątyń nie przemówią do mnie, jeśli okażą się jedną 

z wielu, a nie jedyną czy przynajmniej wyjątkową ruiną, pośród wielu rozsianych po świecie 

ruin? Czy wezmę udział w trwającym od wieków sprzysiężeniu zachwytu, które polega – wiemy 

to dobrze – nie tyle na wciąż odnawiającym się wzruszeniu, ile na sile wmówienia, na repetycji 

wiary. 

Statek przybija do portu w Pireusie. Pierwsze rozczarowanie: nie widać Aten. Budynki 

portowe zasłaniają miasto położone kilka kilometrów w głębi lądu. A przecież – zdawałoby się – 

to właśnie od strony morza powinien przyjść pierwszy widok. Obawiałem się, że sztuczki 

fotografów wynoszą Akropol jak okręt na wysokiej fali. 

Do miasta jedzie się autobusem. Usiadłem po prawej stronie. Rząd domów, magazynów, 

niechlujnych składów i sklepów przykrytych białym pyłem. I nagle nad wąską uliczką, zupełnie 

niespodziewanie, wysoko w górze – on! 



I 

 

Dostrzec można jeszcze na skale Akropolu trójzębem uczynioną rysę; mówią, że 

zrobił to Posejdon, gdy spierał się z Ateną o władzę nad krajem. 

Pauzaniasz
1
 

 

W czasie drugiej wojny medyjskiej Persowie wdarli się na Akropol. Nieliczni obrońcy, 

którzy nie opuścili miasta, zostali wymordowani, świątynie spalone i obrócone w gruzy. Tym 

razem sprawdziły się słowa wyroczni delfickiej. Kiedy w roku 479 przed Chr., po zwycięstwie 

pod Salaminą i Platejami, Ateńczycy wrócili do swojej stolicy, Akropol był – jak ktoś trafnie 

powiedział – pustym cokołem. 

Wielkie budowle Persów czy piramidy – cokolwiek powiedzielibyśmy o ich pięknie – są dla 

nas dziełami anonimowymi. Akropol, ten, który pozostał, związany jest z imieniem Peryklesa. 

Postać ta rozrosła się w naszej świadomości. Jego polityczna działalność trwała trzydzieści 

dwa lata, a mimo to całe piąte stulecie nazywamy wiekiem Peryklesa. 

Zachowało się o nim wiele świadectw i wiele ocen sprzecznych. Z autorów starożytnych 

Tucydydes i Plutarch są zdecydowanie „za” Peryklesem; Arystoteles i Platon „przeciwko” 

niemu. Platon nie waha się nazwać go w Gorgiaszu złym politykiem. Pełny jego portret wymyka 

się piórom naukowców i powieściopisarzy. Jeden z najlepszych znawców polityki greckiej 

owych czasów, G. d’Aspermont Lynden, porównuje go do wielkich angielskich wigów. 

Rzeczywiście, ten śródziemnomorski mąż stanu przypomina raczej brytyjskich gentlemanów, 

opanowanych, łagodnych z pozoru, a przecież realizujących swoje plany z żelazną 

konsekwencją. 

Samotny raczej, to znaczy otoczony wąskim gronem tych samych przyjaciół, do których 

należał Fidiasz, nie tylko genialny rzeźbiarz, ale ktoś w rodzaju Malraux przy boku Peryklesa. 

Wiele jego cech osobistych pozostawało w sprzeczności z klasycznym portretem przywódcy 

i chyba nie budził odruchowej sympatii. Nie brał udziału w zabawach publicznych; nie śmiał się 

nigdy. „Il n’allait jamais dîner en ville”
2
 – mówi o nim za autorem starożytnym jeden z 

biografów, co w ustach Francuza oznacza wyrzeczenie się jednego z największych uroków życia. 

Ten bogaty, głęboko wykształcony arystokrata stał się przywódcą demokracji, wbrew tradycjom 

rodzinnym, z głębokiego patriotyzmu. Do ludu nie miał zaufania (w czasie młodości czuł wręcz 

odrazę); obserwował bacznie nastroje swego miasta i rzucał swój autorytet na szalę, w 

momentach decydujących, siłą niezrównanej wymowy i zdolności przekonywania. Perykles 
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wiedział, że nie może stać się wielki bez Aten (wielki polityk małego państwa jest postacią z 

komedii) i chciał jak zazdrosny kochanek, aby Ateny zawdzięczały szczęście i sławę tylko jemu. 

Jego charakter, jego życie prywatne były ponad miarę przeciętności; a wiadomo, że 

przywódca partii ludowej powinien być lub przynajmniej powinien stylizować się na „jednego z 

wielu”. Perykles popełnił co najmniej dwa kardynalne błędy, które oddzieliły go od „człowieka z 

ulicy”. Otaczał się artystami, a co gorsza filozofami, jak Anaksagoras, który odbierał gwiazdy 

bogom i nazywał je świecącymi ciałami, czy Protagoras z Abdery, analityk mowy, który nauczał, 

jak „z sądów słabszych robić sądy mocniejsze”. Przeciętni Ateńczycy woleli chyba, aby ich 

przywódca był rubasznym demagogiem niż intelektualistą i czuli, jak się zdaje, instynktowną 

obawę przed dialektyczną trójcą: język (retoryka) – rzeczywistość – władza. 

Zaciekłość, z jaką lud tępił, przy nadarzającej się okazji, przyjaciół Peryklesa, wskazuje, że 

nie był on popularny. W roku 433 przed Chr. Anaksagoras został wypędzony z Aten, w 

szesnaście lat później los ten spotkał Protagorasa, a jego traktat o bogach został publicznie 

spalony. 

Aspazja. Wiadomo, że ta kobieta była wielką i dozgonną miłością Peryklesa. Rozwiódł się 

dla niej z bogatą obywatelką ateńską, z którą miał dwóch synów. Otóż dla Ateńczyków sam fakt 

rozwodu był sprawą normalną: uznawało go zarówno prawo, jak i obyczaj. Skandalizowało 

natomiast opinię publiczną to, że Perykles uparcie dążył do zalegalizowania związku. Aspazja 

pochodziła z Miletu. Prawo ateńskie niezmiernie rzadko uznawało małżeństwa mieszane. Na 

domiar złego Aspazja była zbyt inteligentna, zbyt na równi stojąca z mężczyznami i poeci 

komiczni – głos ludu – przedstawiali ją jako prostytutkę lub właścicielkę domu publicznego. 

Perykles nie reagował na te obelgi, ale kiedy Aspazji wytoczono proces o bezbożność, 

sześćdziesięciopięcioletni przywódca błagał sędziów, aby nie skazywali jej na wygnanie. 

Wreszcie Fidiasz. O tym procesie czy serii procesów wiemy niewiele. Podstawą oskarżenia 

był tu także ów wygodny, bo niejasny, zarzut bezbożności. Oskarżono rzeźbiarza, że na tarczy 

Ateny, przedstawiającej walkę z Amazonkami, wyrzeźbił siebie i Peryklesa. Oskarżycielem był 

niejaki Menon – cudzoziemiec i współpracownik Fidiasza. Zapewne poza plecami tego osobnika 

krył się któryś z możnych przeciwników Peryklesa. Tłum powtarzał także plotkę o 

sprzeniewierzeniu przez rzeźbiarza złota przeznaczonego na pomnik Ateny. Fidiasz został 

skazany na banicję. 

Plutarch przekazuje jeden z najbardziej wzruszających i ludzkich portretów Peryklesa. Siedzi 

zatroskany na stokach Akropolu, trzymając w ręku swą niezbyt piękną, dużą, cebulastą głowę. 

Historia przekazała sporo imion wielkich marzycieli, ale spośród ich grona Perykles jest jednym 

z najbardziej ścisłych i konkretnych. 

Zarzucano mu, że to gigantyczne przedsięwzięcie, jakim była odbudowa Akropolu, 

pochłonęło znaczną część skarbu związkowego miast greckich (przeniesionego w połowie 



piątego wieku z Delos do Aten), który był przeznaczony na cele obronne, a nie na ozdabianie 

miasta. Wiele argumentów przytoczyć można na obronę Peryklesa. 

Budowa głównej świątyni Partenonu rozpoczęła się dwadzieścia dwa lata po zakończeniu 

drugiej wojny perskiej i w czternastym roku pryncypatu Peryklesa. Lata te poświęcono na 

odbudowę miasta. Przeciwnie niż u Rzymian, domy Greków i ich architektura publiczna były nad 

wyraz skromne. Duma rozpierająca piersi Ateńczyków po zwycięstwie nad potęgą azjatycką, rola 

Aten, faktycznej stolicy Grecji czy, jak się łagodnie wyrażano, „szkoły Hellady” – domagała się 

dzieła na miarę ich ambicji. 

Przez długi czas sądzono, że koszt budowy Partenonu przekraczał sumę dwu tysięcy 

talentów. Archeolog Robert Spencer Stanier, opierając się na zachowanych inskrypcjach, doszedł 

do przekonania, że największa świątynia Akropolu kosztowała 469 talentów, a zatem mniej 

więcej tyle, ile wynosił roczny trybut składany Atenom przez bez mała dwieście miast 

związkowych. 

Mury, kolumny, posadzka pochłonęły lwią część wydatków, bo 365 talentów. Plafon, dach i 

bramy kosztowały talentów 65. Natomiast – rzecz charakterystyczna – suma wydana na fryz, 

rzeźby frontonu i metopy
3
, a więc prace, które oceniamy dzisiaj wysoko i zaliczamy do sfery 

twórczości artystycznej, zamykają się niewielką stosunkowo sumą 39 talentów”
4
. 

Należy tutaj dodać, że cała owa kalkulacja dotyczy samej tylko budowli. Wiadomo, że 

wewnątrz świątyni znajdował się posąg Ateny – dzieło Fidiasza. Nieoceniony Pauzaniasz – 

cierpliwy inwentaryzator tylu zaginionych zabytków starożytności – przekazał nam następujący 

opis: „Statua przedstawia stojącą Atenę, która ma na sobie tunikę spływającą do stóp; na jej 

piersi wyrzeźbiona jest głowa Meduzy z kości słoniowej. Atena trzyma w ręku boginię 

zwycięstwa, wysoką na cztery łokcie, a w drugiej ręce włócznię. U stóp jej znajduje się tarcza, a 

w miejscu, gdzie włócznia opiera się na ziemi – wąż. Ów wąż wyobraża bez wątpienia 

Erichtoniosa. Cokół pokryty płaskorzeźbą przedstawiającą narodziny Pandory, pierwszej kobiety, 

która pojawiła się na ziemi, jak mówi Hezjod i inni poeci”
5
. 

Posąg zaginął, a wszystkie hipotetyczne rekonstrukcje, choćby ta najbardziej znana 
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austriackiego uczonego Kamila Praschnikera, wprowadzają nas w rodzaj estetycznego 

zażenowania; dwunastometrowy kolos, podtrzymywany przez wewnętrzną konstrukcję 

drewnianą, partie ciała z kości słoniowej, draperia ze złotych płyt, oczy z emalii, źrenice z 

czarnego kamienia. Na szczęście pomnik okrywały cienie mrocznego naos
6
. I w dodatku ów 

monstrualny klejnot kosztował, jak się przypuszcza, cztery razy więcej niż otaczająca go 

budowla. 

Ateny przeżywały okres niebywałego rozwoju gospodarczego. Intensywnie eksploatowane 

kopalnie w Laurionie dawały nie tylko cenny kruszec – srebro, ale pozwalały wybijać 

najmocniejszą i powszechnie poszukiwaną monetę, która wkrótce stała się międzynarodową. 

Stolica mało żyznej, jałowej Attyki liczyła w czasach Pizystratydów około dwudziestu tysięcy 

mieszkańców, w okresie zaś Peryklesa dwieście pięćdziesiąt tysięcy (łącznie z metekami i 

niewolnikami), co dawało niezwykłe jak na owe czasy zagęszczenie ludności (ponad 100 

mieszkańców na 1 km
2
). Przedsięwzięcie wielkich robót publicznych było nie tylko spłacaniem 

długu bogom za pomoc w walce z Persami, ale także koniecznością ekonomiczną. 

Najłatwiej wyobrazić sobie, że Akropol był dziełem wielkiego przedsiębiorstwa 

państwowego, zatrudniającego tysiące niewolników, że projekty wykonywali oczywiście genialni 

architekci ateńscy: Iktinos, Kallikrates, Mnesikles, a wolni obywatele mieli nadzór nad pracami i 

do nich należała część wystroju rzeźbiarskiego świątyni. W istocie jednak Akropol jest „pracą 

zbiorową” – rzecz wydaje się nam dzisiaj niepojęta – setek małych warsztatów rzemieślniczych. 

Każda część budowli wykonywana była w pracowniach u stóp świętego wzgórza, a potem 

wędrowała na Akropol na grzbiecie mula. Szczegół niezmiernie ważny i korzystny: 

kamieniołomy, z których wydobywano marmur, znajdowały się o niecały dzień drogi od Aten. 

Udział w budowie był proporcjonalny do zamożności obywateli. Ateńczyk posiadający 

jednego niewolnika był zobowiązany do przywiezienia dziesięciu wózków marmuru; ten, który 

zatrudniał dwóch wolnych rzemieślników i trzech niewolników, zawierał kontrakt na wzniesienie 

kolumny. Praca nad jedną kolumną pochłaniała 50-110 dni. 

Krąg zatrudnionych nie ograniczał się, rzecz jasna, do kamieniarzy i rzeźbiarzy, ale 

obejmował także cieśli, powroźników, złotników i malarzy. 

Ile zarabiali? Znane są nam rachunki z czasów konstrukcji Erechtejonu (początek prac lata 

409-408 przed Chr.). Otóż robotnicy, rzemieślnicy, architekci zarabiali drachmę, co stanowiło 

minimum utrzymania rodziny (za 55 litrów zboża płacono wówczas w Atenach 2 drachmy; wół 

kosztował 50-100 drachm). Uderzającą rzeczą jest niezróżnicowanie płac. Zwykły kamieniarz 

otrzymywał swoją zapłatę w formie dniówki, architekt zaś – co parę tygodni. Frapujący jest także 

fakt niewielkiej stosunkowo różnicy między zarobkami trudzących się ciężko i wysoko 
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wykwalifikowanych pracowników a „dietami” przeróżnych urzędników, sędziów, pisarzy 

magistratury. Znakomici rzemieślnicy ateńscy nie otrzymywali odpowiedniej do ich zdolności 

rekompensaty w zarobkach, żadnej premii za talent
7
. 

Elementy ukryte dla oka były wykonane z taką samą starannością jak partie zewnętrzne. 

Kolumny sprawiały wrażenie wykutych z jednego bloku. Ten efekt został osiągnięty dzięki 

bardzo precyzyjnemu cięciu poszczególnych bębnów kamiennych, które niemal idealnie 

przylegały do siebie. Niedokładności w styku usunięto, ścierając przylegające powierzchnie 

piaskiem i wodą. W środku kolumny znajdowały się kwadratowe otwory. Wbijano w nie czopy z 

drzewa oliwnego. Nie używano zatem ani zaprawy murarskiej, ani elementów metalowych. 

Zachowane świadectwa zgodnie potwierdzają, że prace, nad którymi nadzór miał Fidiasz, 

wykonywane były w atmosferze radości i entuzjazmu. Nic innego nie może wytłumaczyć 

doskonałości konstrukcji ani szybkości, z jaką rosły świątynie. Partenon, rozpoczęty w roku 477 

przed Chr., skończony został w zasadzie w ciągu dziewięciu lat, choć prace nad fryzami trwały 

jeszcze lat sześć. Propyleje, których ostateczne skończenie przerwała wojna peloponeska, 

wzniesiono w rekordowym tempie pięciu lat. 

Podania mówią, że sama bogini Atena czuwała bezpośrednio nad pracami. Kiedy jeden z 

najlepszych rzemieślników spada z rusztowania i jest śmiertelnie ranny, Atena zjawia się we śnie 

Peryklesowi i poleca cudowny środek, który ratuje życie wykonawcy dzieła. Opowieść ta wydaje 

się żywcem wyjęta z kronik budowniczych katedr gotyckich. 

Góra, na której stoją świątynie Akropolu, jest piękna; z trzech stron gwałtownie spadające, 

prawie prostopadłe stoki o kolorze sinoszarym. Tylko od strony morza stok jest łagodniejszy, ale 

zawsze pielgrzymka na święte wzgórze miała charakter dość uciążliwego wspinania się. Skała 

Akropolu ma wysokość 50 metrów. Płaski szczyt góry ma kształt zbliżony do trójkąta o 

podstawie 150 metrów i długości 300 metrów. Już w tych liczbach odkryć można naturalny 

moduł i zasadę proporcji, jakby ziemia sama podawała pierwszy takt rytmom architektury. 

Na Akropol wchodzi się dziś przez bramę nazwaną Bramą Beulégo. Patetyczny napis w 

języku greckim głosi, że to Francja odkryła ową bramę, a także mury, wieże i stopnie. Data: 1856 

rok. 
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To, co francuski archeolog nazwał głównym wejściem i sądził, że pochodzi z epoki 

klasycznej, nie było niczym innym jak miejscem między dwoma pylonami, które wzniesione 

zostały w epoce późnego cesarstwa bez żadnych śladów konstrukcji greckiej. Zbudowano je 

zapewne w czasie, kiedy Akropol musiał bronić się przed barbarzyńcami z północy. 

Zdawałoby się, że nie ma rzeczy lepiej zbadanej w archeologii niż topografia Akropolu. Taką 

sugestię narzucają przewodniki, które grosso modo
8
 podają rozmieszczenie głównych budynków 

w epoce Peryklesa. Nie należy jednak zapominać, że święte wzgórze zamieszkane było od 

czasów neolitycznych. Znajdują się tu ślady pałacu z epoki mykeńskiej i szczątki cyklopowych 

murów, podobnych do tych, jakie widzimy w Argos i Mykenach. Wznosiły się tu zapewne 

świątynie drewniane, później świątynie z kamienia budowane przez tyranów. Grzebano tu 

pierwszych legendarnych królów ateńskich. Szukano schronienia przed najazdami wrogów. Ten 

podwójny charakter, twierdzy i miejsca kultu, miał Akropol w ciągu tysiącleci swej burzliwej 

historii. 

Dawna droga, jaką przebywały procesje, aby wejść na święte wzgórze, została zastąpiona dla 

wygody turystów przez wijące się zakosami ścieżki wśród drzew. W miarę zbliżania się do celu 

znikają budowle znajdujące się na wzgórzu. Pierwszy ginie Erechtejon, przesłonięty masywną 

ścianą Pinakoteki, potem Partenon. Potężne trzony kolumn, spiętrzenie bastionów, natarcie 

prostopadłych mas kamiennych zatrzymują spojrzenie. Czym były Propyleje, z których tak 

dumni byli Ateńczycy? Nie miały znaczenia obronnego, to pewne. Wyrażały złudną nadzieję 

ludzi wieku Peryklesa, że Akropol nie będzie już nigdy twierdzą, ostatecznym schronieniem. 

Ktokolwiek wkraczał z ostrego światła w cień przykrytej nie istniejącym dziś dachem 

kolumnady, musiał doznać uczucia podziwu i respektu wobec potęgi miasta, które wydźwignęło 

tę budowlę. 

Jeśli wolno spekulować na temat estetycznej funkcji Propylejów, to wydaje się, że były one 

kamienną kurtyną, powstrzymaniem widzenia. Za nią czekało spotkanie twarzą w twarz z 

Partenonem. Było to jak wciągnięcie powietrza w płuca przed okrzykiem zachwytu. Po przejściu 

Propylejów – Partenon zjawia się bardziej nieoczekiwanie, większy, potężniejszy niż gdyby rósł 

w oczach wolno, krok za krokiem naszej wędrówki. 

Nie należy jednak zapominać, że – pomijając stan zabytku – widzimy dziś Akropol zupełnie 

inaczej niż starożytni. Ateńczyk V wieku przed Chr. po przekroczeniu Propylejów dostrzegał 

zaledwie górną część Partenonu, którego fasada zachodnia przesłonięta była murem okalającym 

nie istniejące już dziś sanktuarium Artemidy. Spojrzenie jego przyciągał zapewne najpierw 

dziewięciometrowy posąg Ateny Promachos, zaginione dziś dzieło Fidiasza. Po lewej stronie od 

posągu Ateny znajdowała się kwadryga z brązu, po prawej zaś trofea zdobyte na Persach w 
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czasie drugiej wojny medyjskiej: dzioby okrętów, zbroje, hełmy i tarcze. 

Starożytni turyści byli mniej wrażliwi na czyste wartości estetyczne architektury – linie 

kolumn, równowagę brył – natomiast pasjonowały ich owe kurioza (jak model konia 

trojańskiego), pomniki, ex vota, trofea, stele, relikwie, drzewa i kamienie o mitycznym 

pochodzeniu. Wskazują na to choćby drobiazgowe opisy tych nieważnych dla nas szczegółów 

sporządzone przez antycznych pisarzy – podróżników, takich jak Polemon z II w. przed Chr., 

który poświęca im aż cztery księgi swego dzieła. Bo też świątynie starożytne, i Akropol także, 

były nie tylko miejscem kultu, ale prawdziwym muzeum osobliwości i narodowych pamiątek. 

Propyleje, ta rozrzutna, dumna, pałacowa, chciałoby się powiedzieć, teatralna dekoracja, 

kosztowała czterokrotnie więcej niż główna świątynia Akropolu. Budowlę zdołał ukończyć 

Mnesikles przed wojną peloponeską, ale oba skrzydła świadczą o gwałtownym wstrzymaniu 

prac. 

Po stronie północnej Propylejów – Pinakoteka – puste dziś muzeum malarstwa greckiego, 

którego całkowita utrata skazuje nas na domysły i fantazje. Czy istotnie było ono tak bardzo 

naturalistyczne, że winogrona Apellesa przyciągały ptaki? I jak wyobrazić sobie malarstwo 

Pamfilosa, który malował pioruny i błyskawice i, jak pisze Pliniusz, „to, czego się nie da 

namalować”
9
. 

Na południowym skrzydle, na wysuniętym najdalej bastionie drobna, jońska świątynia Ateny 

Nike, niepokojąco lekka i krucha nad urwiskiem, z którego rzucił się nieszczęsny Egeusz. 

Długo sądzono, że Partenon w czasach Peryklesa ukazywał się oczom, kiedy minęło się 

ostatnie kolumny Propylejów. Tymczasem należało zbliżyć się do jego fasady zachodniej, gdzie 

znajdował się trójkątny dziedziniec z małymi Propylejami, przez które dopiero ogarniało się całą 

masę budowli. Architekci greccy nie tylko wznosili świątynie, ale wykorzystując spadki terenu, 

tarasy i mury, organizowali „punkty widzenia” z równą konsekwencją i finezją, jak inne 

szczegóły architektoniczne. 

Partenon jest na pewno jedną z najpiękniejszych świątyń doryckich. Wydaje się znacznie 

większy i potężniejszy, niż wskazują na to realne wymiary: długość – 69, szerokość – 31, 

wysokość 17 metrów. To wrażenie ogromu, jeśli nie chcemy zadowolić się uwagą estety: 

„świątynie greckie nie mają wymiarów, mają tylko proporcje”, wypływa także stąd, że budowla 

oderwana jest jakby od ziemi. Stoi na potężnym stylobacie
10

 o trzech stopniach nieidentycznej 

wysokości. Najwyższy jest stopień, na którym opierają się kolumny. 

Jest to budowla zraniona, odarta z rzeźb, które stanowiły część istotną, nierozerwalną 

architektury. Spojrzenie Greków biegło nieodmiennie ku pustym dziś szczytowym partiom 
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świątyni, na których Fidiasz wyrzeźbił spór o Attykę między Posejdonem a Ateną (fronton 

zachodni) i narodziny Ateny (fronton wschodni). Rzeźby były polichromowane złotem, 

malowane błękitem, czerwienią i brązem, i to wcale nie „dyskretnie”, jak chcą bladzi esteci. Nie 

dla nas tworzone były te kolorowe obrazy antycznego nieba, ale dla kupca z Delos, dla chłopa z 

Beocji, dla delegatów dalekich i biednych sprzymierzonych miast, aby ich olśnić. Atena, 

utożsamiona z miastem, była jak w hymnach homeryckich olśnieniem siły. Wielki Olimp drżał 

pod ciężarem potężnej bogini o oczach zielononiebieskich: „Wokoło ziemia wydawała 

rozdzierający krzyk, burzyło się morze i wzbierało ciemnymi bałwanami, potem gorzkie fale 

zatrzymywały się nagle”
11

. 

Tematem metop była gigantomachia, zdobycie Troi, walka z Amazonkami i wreszcie bój 

Centaurów z Lapitami. Wybór tych legendarnych epizodów nie był bynajmniej przypadkowy i 

posiadał swój wyraźny ideologiczny sens. Stanowił jakby mitologiczny prolog wojen perskich, 

uwieńczonych zwycięstwem Europy nad Azją. Stary Testament legend greckich podaje tutaj rękę 

historii najbardziej twórcom współczesnej. 

Zachowany częściowo tak zwany fryz wewnętrzny przedstawia procesję panatenajską
12

. Jest 

to zbiorowy portret wolnych obywateli wolnego miasta, idących złożyć hołd swej niebieskiej 

protektorce. Ci, którzy w rzeczywistości stali na stopniach świątyni, zostali przeniesieni w 

sąsiedztwo bogów nie na kolanach, ale w defiladzie piękna, bez fałszywej skromności i bez 

wyzywającej dumy bogoburców. Jest rzeczą niepokojącą (niepokojącą dla tych, dla których 

świątynie greckie są przybytkiem racjonalizmu), że ów fryz był prawie niewidoczny, stale w 

cieniu rzucanym przez plafon perystylu. 

Dziś tego wszystkiego nie ma. Nauczyliśmy się patrzyć na dzieła sztuki greckiej jak na 

fragmenty i ułomki. Wierzyliśmy zbyt łatwo, że swoją doskonałość i piękno zawdzięczają 

właśnie temu, że są fragmentami i ułomkami. Nie potrafimy, a nawet nie chcemy wyobrazić 

sobie Wenus z Milo ani także jakiejkolwiek świątyni greckiej takiej, jaką była ona naprawdę. 

Czerpiemy osobliwą (nigdy chyba do końca nie zanalizowaną) satysfakcję estetyczną z tego, 
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że kapitel kolumny nie podtrzymuje niczego, że marmurowy policzek bogini traci nagle swoją 

cielesną gładkość i staje się surowym chropowatym kamieniem. To stałe sąsiedztwo sztuki i 

natury, wyraźna granica między tym, co rzeźbiło dłuto artysty i dłuto przyrody, nie pobudza 

wyobraźni, aby dopowiedzieć całość, ale przeciwnie – ucisza ją. 

Esteci XIX wieku (a i dzisiaj ten stosunek do dziel antycznych jest niemal powszechny) byli 

jakby zadowoleni z tego, że budowle Greków dotarły do nas odarte z kolorów i rzeźb. Czas 

zredukował je do szkieletu, do kształtów rudymentarnych. Wypełnia nas radość, bardziej 

intelektualna niż zmysłowa, wypływająca z analizy form. Upajamy się „korekturami 

optycznymi” Greków, które sprawiają, że ich najznakomitsze budowle wydają się, jakby wyszły 

spod dłuta jednego rzeźbiarza. Kolumny stojące na rogach są w istocie nieco grubsze, ponieważ 

były bardziej atakowane przez światło, które ma zdolność wysmuklania kształtów, a także 

bardziej zbliżone do swych sąsiadek, by nie wydawały się izolowane. Linie stylobatu i 

architrawu
13

 nie są horyzontalne, lecz lekko zakrzywione. Dla wielkich budowniczych Partenonu, 

Iktinosa i Kallikratesa, owe „korektury optyczne” nie były chyba tylko sprawą estetyki, lecz 

realnym postulatem technicznym: zapewnić budowli zwartość i statykę. 

Na północ od Partenonu, w pobliżu muru Temistoklesa, znajduje się Erechtejon, ukończony 

dopiero w roku 407 przed Chr. W czasach klasycznych, wbrew oczywistej chronologii, nosił 

nazwę starej świątyni. Herodot opowiada, że w czasie wojny medyjskiej, kiedy Persowie wdarli 

się na Akropol, ostatni jego obrońcy tu właśnie szukali schronienia, tu błagali o cudowną 

interwencję bogów
14

. Epizod ten wskazuje, że było to najświętsze miejsce świętego wzgórza, być 

może siedlisko wyroczni w czasach przedklasycznych, a także pałac królów mykeńskich. 

Mimo trwających już od dziesiątków lat prac wykopaliskowych i badań Erechtejon pozostał 

jednym z najtrudniejszych do rozpoznania sanktuariów greckich. Rozliczne kulty mieszają się i 

nawarstwiają na siebie. „Prawdziwy chaos świętego miejsca”, jak ktoś słusznie powiedział. 

Erechtejon nie sprawia, jak Partenon, wrażenia jednolitej budowli, i w istocie były to dwie 

połączone świątynie: część wschodnia poświęcona była Atenie, część zachodnia Posejdonowi, 

którego tradycja utożsamiała czasem z Erechteuszem, jednym z pierwszych władców mitycznych 

Attyki. W zamyśle budowniczych była to więc świątynia pojednania, gdyż, jak wiadomo, oba 

bóstwa olimpijskie wiodły spór o ziemię ateńską. 

Część północna Erechtejonu, zarówno pod względem planu, jak i znaczenia, jest najbardziej 

tajemnicza. Wiadomo, że ołtarz znajdował się z reguły przed sanktuarium greckim; tu natomiast 

znajdujemy wewnątrz aż trzy ołtarze. Była to także świątynia-mauzoleum albo, lepiej, świątynia-

grobowiec, gdzie otoczone czcią, pod portykiem kariatyd, umieszczono szczątki pierwszych 
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królów Attyki. Kamienne ławy, biegnące wzdłuż murów, nasuwają przypuszczenie, że odbywały 

się tu inicjacje. Tak więc jońska świątynia okrywa najstarszy relikwiarz ateńskich mitów i 

kultów. 

Czym jest Akropol jako całość? Odpowiedź z podręczników szkolnych brzmiałaby: 

harmonijnym zespołem architektury. Ale nieuprzedzone spojrzenie odkrywa, że tak nie jest. 

Monumentalny dorycki Partenon sąsiaduje z jońskim Erechtejonem, potężne Propyleje z 

wykwintną, lekką, cyzelowaną jak rysunek świątynią Ateny Nike. 

Archeolog Arnold Walter Lawrence na podstawie porównania Akropolu z pałacem w 

Persepolis doszedł do wniosku, że Perykles pragnął współzawodniczyć ze wspaniałą budowlą 

pokonanych monarchów perskich. Dowodem tego ma być, obca sztuce greckiej, zasada 

dysymetrii, skupienie głównych akcentów na jednej, niecentralnie położonej budowli, wspaniałe 

pałacowe wejście, a także pewna przesadna rozrzutność dekoracji zewnętrznych.
15

 

Prostszą i bardziej prawdopodobną odpowiedź na pytanie, dlaczego Akropol nie jest 

zespołem o jednolitym wyrazie, daje sama chronologia powstania poszczególnych budowli. Nie 

znamy planów Peryklesa, gdyż nie zostały one nigdy zrealizowane do końca. Prace przerwał 

wybuch wojny i śmierć przywódcy. Jego dziełem są Partenon i Propyleje. 

Obie budowle zrodzone są z jednego ducha. Monumentalne, jasne w założeniu, wyrażające 

tryumf demokracji, pełnej dumy i wiary w przyszłość. 

Kiedy Perykles wygłasza (znaną z przekazu Tucydydesa) mowę pogrzebową na cześć 

Ateńczyków poległych w pierwszym roku wojny peloponeskiej, można spodziewać się długiej 

litanii bogów, których opiece poleca los obywateli. Tymczasem jest to pochwała miasta. Imię 

Aten brzmi tonem nie tylko podniosłym, ale niemal religijnym czy mistycznym. 

Wojna peloponeska położyła kres potędze Aten. Jej cień wyraźnie śledzić można na 

budowlach Akropolu. Partenon jest starszy o dwadzieścia lat od Erechtejonu (różnica zaledwie 

pokolenia), ale świątynie te zdają się pochodzić z różnych epok. Pierwsza, potężna, poświęcona 

jest jednemu bóstwu czy też ubóstwianemu miastu. Druga, o planie kapryśnym (sale na dwu 

poziomach, trzy wejścia, ozdobione jakby za dużymi, niefunkcjonalnymi kariatydami), gromadzi 

pod swoim dachem wielu herosów i bogów. Można doszukać się w tym charakterystycznej dla 

epok schyłkowych ucieczki w przeszłość, powrotu do dawności, gwałtownego szukania tradycji. 

Kolumny Partenonu są jak skamieniały chór Antygony
16

. Erechtejon, podobnie jak dramaty 

Eurypidesa, zapowiada świat hellenistyczny, świat skłóconych imperiów i niepokoju. 
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II 

 

Ateny pełne ruin dawnych pałaców są wielkim, ubogim szpitalem, gdzie tylu jest 

nędzarzy, ilu chrześcijan. 

Babin
17

 

 

W ciągu bez mała dwu i pół tysiąca lat Akropol zalewały fale wojen, oblężeń, rabunków i 

profanacji. Wydaje się rzeczą nieprawdopodobną, że udało się odtworzyć w części dzieło 

Peryklesa. Parę napisów gotyckich, nagrobne kamienie tureckie, lwy weneckie – to jedyne 

materialne świadectwo, mówiące o burzliwej historii świętego wzgórza. 

Aleksander Wielki wiedział, że Ateny są i będą przez długie lata ośrodkiem 

antymacedońskiej irredenty. Ale prestiż dawnej stolicy Grecji był tak duży, że po bitwie nad 

Granikiem, która otworzyła mu wrota Azji, przysyła dwadzieścia zdobytych tarcz, które zawisły 

na kolumnach Partenonu. 

Syn jednego z jego generałów, niejaki Demetrios, zwany Zdobywcą Miast, dopuścił się 

profanacji, jakiej ani przedtem, ani potem nie notują dzieje Akropolu. Zamieszkał po prostu w 

Partenonie, to znaczy część świątyni przerobił na swoją prywatną rezydencję, wyjaśniając 

Ateńczykom, że sama bogini zaprosiła go do swego domu. Zachowywał się przy tym nader 

swobodnie. Urządzał wystawne uczty w towarzystwie głośnych kurtyzan, a kiedy skandal 

przekraczał wszelkie granice, odbywały się teatralne pojednania z boginią. Plutarch mówi o tym 

z ładną powściągliwością: „Przez wzgląd na sławę miasta nie ma potrzeby opowiadać jasno i ze 

szczegółami o tych wszystkich bezeceństwach i niegodziwościach, które zostały tu 

popełnione”
18

. Epizod Demetriosa wydaje się żywcem wyjęty z Żywotów cezarów Swetoniusza. 

Zburzenie Koryntu przez Rzymian w roku 146 przed Chr. (sugestywny opis Polibiusza: 

„Obrazy rzucone w proch i na nich wyciągnięci żołnierze grający w kości”
19

) powinno stać się 

groźnym memento
20

 dla Aten. Ale w tym mieście, gdzie każdy retor był niepocieszonym 

kochankiem utraconej wolności, czekano tylko na sposobną okazję rewanżu. 

Trudności wewnętrzne Rzymu skłoniły króla Pontu, Mitrydatesa, do szukania przeciwników 

Rzymu na Wschodzie i w Grecji. Na czele antyrzymskiego ruchu staje w Atenach retor Arystion, 

którego tłum obwołuje strategiem. Senat rzymski wysyła przeciw Mitrydatesowi Sullę. Jego siły 

wojskowe były słabe, ale okrucieństwo, z jakim przystąpił do rzucenia Greków na kolana – 
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niezrównane. Skarbce Olimpii, Epidauru i Delf zostały zrabowane, święte gaje wycięte. 

„Jesteśmy żołnierzami bogów, ponieważ bogowie nam płacą”
21

. 

Oblężenie Aten trwało długich dziesięć miesięcy. Najwytrwalej bronił się Akropol. Kiedy 

Arystion, mający zbyt wiele zaufania do wymowy, wysłał dwu retorów, aby przekonali 

rzymskiego wodza o konieczności poniechania oblężenia, Sulla odpowiedział krótko: „Senat i 

lud rzymski przysłał mnie tu nie po to, abym brał lekcje ładnego języka, ale abym ukarał 

zbuntowanych”
22

. W maju roku 86 przed Chr. pada Akropol. Masakra obrońców, samobójstwo 

najlepszych obywateli i statki pełne dzieł sztuki i rękopisów płyną w kierunku nowej stolicy 

świata. 

Trudno choćby w przybliżeniu ustalić bilans ofiar i strat, jakie poniosła Grecja, aby stać się 

szkołą Rzymu. Do grabieży wojennych, a więc niejako „oficjalnych”, należy bowiem dodać 

wielką ilość dziel wywiezionych przez prywatnych kolekcjonerów. 

Kilka lat przed pierwszą wojną światową sensacją archeologiczną stało się odkrycie na dnie 

morskim w pobliżu wybrzeży Tunisu, na wysokości miejscowości Mahdia, statku pełnego dzieł 

sztuki, mebli, a nawet gotowych elementów architektonicznych, takich jak czterometrowe 

kolumny, bloki marmuru, kapitele. Obiekty te posiadały wysoką wartość artystyczną i uczeni 

ustalili bez trudności na podstawie inskrypcji na stelach nagrobnych, że pochodzą one z Aten. 

Katastrofa okrętowa musiała wydarzyć się na początku I wieku przed Chr. Był to niewątpliwie 

jeden ze statków, który wiózł łupy Sulli z Pireusu do Rzymu. Pędzony burzą, nadmiernie 

obciążony rozbił się koło wybrzeży Tunisu. Skądinąd wiemy, że Sulla sprowadzał z Aten 

kolumny, które zostały użyte na odbudowę Kapitolu, spalonego w czasie wojny domowej. 

Słynny proces Verresa w roku 70 przed Chr., unieśmiertelniony mową oskarżycielską 

Cycerona, dostarcza nam cennych analogii i daje pojęcie, czym był rzymski „głód sztuki”. Verres 

w czasie trzech lat piastowania wysokiego urzędu na Sycylii rabował wszystko, od pomników 

bogów ze świątyń aż do pierścieni, które zauważał na palcach bogatych Sycylijczyków. Wilczy 

apetyt nowych władców świata nie szedł bynajmniej w parze ze znawstwem i często spotykamy 

się z uderzającą ignorancją Rzymian. Konsul Mummiusz, który zdobył i ograbił Korynt, grozi 

ludziom odpowiedzialnym za transport do Rzymu przedmiotów sztuki greckiej, że jeśli je 

uszkodzą, zmusi ich – jak by to było możliwe – do odtworzenia arcydzieł. 

Sam zresztą Cyceron, namiętny kolekcjoner, o czym świadczą jego listy do Attyka, gdy ten 

przebywał w Grecji („Jeśli znajdziesz jakieś rzeźby odpowiednie dla mnie, nie wahaj się i kup 

mi”
23

), popełnił w mowie przeciw Verresowi szereg różnych pomyłek (mylne atrybucje, brak 
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rozróżnienia istotnych wartości artystycznych etc.). 

Od czasów Augusta cesarze rzymscy stosowali wobec Aten politykę raczej liberalną. 

Petroniusz w Satyrykonie żartuje, że w Atenach łatwiej było spotkać boga niż człowieka
24

. 

Istotnie, pod panowaniem rzymskim dawna stolica Grecji przeżywała prawdziwą inwazję 

pomników nie tylko bogów i cesarzy, ale także drugorzędnych protektorów i dobroczyńców 

miasta. Sam August miał wiele posągów w Atenach, z co najmniej jeden na Akropolu. W pobliżu 

Partenonu, dwadzieścia metrów od jego fasady wschodniej, wzniesiono świątynię poświęconą 

Rzymowi i cesarzowi. Zostało z niej nieco fragmentów, z których domyślić się można, że ta 

niewielka, okrągła, ciężka budowla, tuż obok arcydzieła z czasów Peryklesa, była – łagodnie 

mówiąc – estetycznym nieporozumieniem. W sąsiedztwie zachodniej ściany Pinakoteki znajduje 

się do dziś ogromny piedestał z szarego marmuru, na którym wznosiły się niegdyś kolejno 

pomniki ku czci jednego z królów Pergamonu, a potem Antoniusza
25

 i Kleopatry, wreszcie 

Agryppy, szwagra cesarza, który, jak wiemy, wyjednywał przywileje dla miasta. 

Nie tylko piedestały zmieniały właścicieli; często na istniejący tors nakładano po prostu 

nową głowę cesarską i dawano nowy napis, tak że ten sam pomnik wyobrażał kolejno 

Tyberiusza, Nerona, Wespazjana czy Tytusa. 

Święty Paweł Apostoł zbyt pochlebił Ateńczykom, kiedy nazwał ich najbardziej religijnymi 

z ludzi, zobaczywszy w Atenach świątynię wzniesioną nieznanemu bogu
26

. Był to zwykły zabieg 

ostrożności, podobnie jak pomniki cezarów nie były dowodem entuzjazmu, ale oportunizmu. 

Cesarzowi Klaudiuszowi i Kaliguli przypisuje się budowę wielkich schodów w stylu 

kapitolińskim, które wiodły do Propylejów. Jeden z najbardziej autentycznych przyjaciół 

Hellady, cesarz Hadrian, realizował swoje plany upiększania Aten poza obrębem świętego 

wzgórza. Ale, jak notuje Pauzaniasz, pomnik jego znajdował się wewnątrz Partenonu, nie 

wiadomo czy dlatego, że Hadrian uważał się za nowego Tezeusza, czy też na zatłoczonym 

pomnikami świętym wzgórzu nie można było znaleźć odpowiedniego miejsca
27

. 
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 Wiemy, że Antoniusz – ów niezrównany bon vivant (fr. – człowiek umiejący i lubiący używać 

życia) – był w Atenach w roku 39 przed Chr. i wówczas z wielką pompą (być może na Akropolu) odbyły 

się jego zaślubiny z Ateną. Przy tej okazji rzymski generał wyłudził od Ateńczyków „posag” w wysokości 

4 milionów sestercji. Czysty cynizm czy gra polityczna? Raczej to drugie, gdyż poza tym Antoniusz (co 

było zgodniejsze z jego charakterem) utożsamiał się także z Dionizosem, „mianując” jednocześnie 

Kleopatrę Afrodytą. Te kombinacje mitologiczne potrzebne były do ożywienia idei Aleksandra 

Wielkiego: połączenia Europy z Azją. 

26
 Dzieje Apostolskie 17, 23. 

27
 Wędrówki po Helladzie, ks. I. 



Julian Apostata był ostatnim cesarzem, który pragnął przywrócić bogom Hellady Olimp, a 

Grecji dawną sławę. W liście do senatu i ludu ateńskiego cesarz pisze: „Ile potoków łez wylałem, 

ile jęków wydałem wyciągając ręce w stronę Akropolu i prosząc Minerwę, aby chroniła swego 

sługę i nie opuszczała go”. 

Legenda mówi, że wysłał posłów do Delf złupionych przez Herulów, aby zasięgnąć rady 

wyroczni i wyjednać błogosławieństwo dla swych planów. Taką otrzymał odpowiedź: „Powiedz 

królowi: w ruinach leży świątyni niegdyś radosny gmach; bóg jest bez schronu; cisza źródeł i 

gajów laurowych; nawet woda przestała mówić”. 

W niepamięci piasku leży imię Deksipposa. Nie było wówczas ani Plutarcha, który by 

napisał jego życiorys, ani wybitnego rzeźbiarza, który przekazałby nam jego portret. A przecież 

ten orator i pisarz ateński zasługuje na pamięć hellenofilów. Kiedy w połowie III wieku Gotowie 

zdobyli Attykę i udało się im usadowić w murach Aten, Deksippos w wąwozach Pentelikonu i 

Parnasu organizuje improwizowaną armię obywatelską, która wypędza Gotów. Ostatnie, choć 

krótkotrwałe, zwycięstwo Greków. W Luwrze znajduje się napis na cześć Deksipposa. 

Dowiadujemy się z niego, że był on archontem i członkiem komitetu honorowego Wielkich 

Panatenajów, co świadczy o żywotności (przynajmniej nominalnej) tradycyjnych instytucji 

ateńskich. 

Z końcem IV wieku Ateny przechodzą pod władzę Bizancjum. W Konstantynopolu powstaje 

w roku 425 „uniwersytet” kontrolowany i dotowany przez państwo. Wolne szkoły filozofów 

ateńskich mają tym razem poważnego konkurenta. Przez wieki Ateny wytrzymywały 

współzawodnictwo z innymi ośrodkami cywilizacji starożytnej, ale doktryna neoplatońska, która 

tak bujnie rozwijała się w IV i V wieku, została osądzona jako wroga religii państwowej – 

chrześcijaństwu i to stanowiło jeden z głównych powodów wypędzenia z Aten filozofów i 

retorów edyktem Justyniana w roku 529. Ten akt administracyjny był dotkliwszy niż jakakolwiek 

przegrana bitwa. Ateny sprowadzone zostały do roli małego garnizonowego miasta Wschodniego 

Cesarstwa. 

Partenon na przełomie VI i VII wieku został przerobiony na kościół Bożej Mądrości. Była to 

właściwie adaptacja istniejącej w stanie nie zmienionym świątyni greckiej. Między kolumnami 

perystylu
28

 wyrósł mur. Wybito wejście do świątyni od strony zachodniej, a dawne wejście 

zamurowano, tworząc absydę
29

 pokrytą freskami. Pod płaskim plafonem dobudowano kopulaste 

bizantyjskie sklepienie. Ściany pokryte zostały freskami, tron biskupi „wypożyczono” z teatru 

Dionizosa. Wszystkie te prace nie zmieniły jednak konstrukcji Partenonu. Jego wygląd 
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zewnętrzny pozostał nienaruszony. W podobny sposób Erechtejon przerobiono na kościół Matki 

Bożej. 

Władcy Bizancjum rzadko odwiedzali stolicę dawnej Hellady. Najmocniej w pamięci 

ludzkiej zapisał się pobyt Bazylego II, na początku XI wieku, który wybrał Akropol, aby tu 

właśnie święcić swoje zwycięstwo nad Bułgarami. Był to ukłon złożony tradycji już dawno 

umarłej. 

O stanie duchowym mieszkańców Aten pod koniec XII wieku dają pojęcie zachowane 

homilie Michała Akominatosa, który przez trzydzieści lat był arcybiskupem ateńskim. 

Rezydował na Akropolu, mszę celebrował w Partenonie – można więc sądzić, że osiągnął szczyt 

marzeń wszystkich humanistów. W swoich kwiecistych kazaniach ten erudyta, chrześcijanin i 

wielbiciel starożytności mieszał mitologię z Pismem Świętym i egzaltował swoje owieczki, że są 

„złotym nasieniem”, że powinny dzięki wierze przewyższyć moralnie Ajaksa, Diogenesa, 

Peryklesa i Temistoklesa. 

Biedne niepiśmienne owieczki (w dodatku dość skomplikowana etnicznie mieszanina, 

mówiąca językiem dalekim od klasycznej greki) słuchały i niczego nie rozumiały. Arcybiskup 

Michał nie mógł powstrzymać okrzyku zawodu: „O Ateny – matko mądrości, jakże nisko 

stoczyłaś się w nieuctwo! Kiedy wygłaszam moje kazania, tak proste, tak bardzo pozbawione 

sztuczności, wydaje mi się, że mówię rzeczy niezrozumiałe, w obcym języku jakichś Persów czy 

Scytów”
30

. 

Fale wypraw krzyżowych osłabiały Cesarstwo Bizantyjskie, i tak już wyczerpane ciągłymi 

walkami z Turkami i Bułgarami. Grecja odpada od Bizancjum bezpowrotnie i podzielona zostaje 

na szereg księstw. Ateny przypadły w udziale Ottonowi de la Roche, który przyjmuje tytuł 

Megas Kyr i wyjednuje u króla Francji tytuł księcia. Tak powstaje dynastia frankońska, 

władająca Attyką przez trzy pokolenia, aż do bezpotomnej śmierci w roku 1308 ostatniego z de la 

Roche’ów attyckich. W tym czasie Akropol został zamieniony na średniowieczną twierdzę. 

Otoczyły go mury z blankami, a na południowym skrzydle Propylejów wybudowano ogromną, 

czworokątną wieżę strażniczą, która przetrwała aż do ostatniej ćwierci XIX w. 

W pobliżu miejsca, gdzie Filip Macedoński rozgromił Greków i Sulla odniósł zwycięstwo 

nad korpusem ekspedycyjnym Mitrydatesa, Frankowie ponoszą klęskę zadaną im przez 

Katalończyków. Byli to najemni żołnierze, których cesarz bizantyjski, Andronik Paleolog, 

zwerbował do walki przeciw Turkom. Wkrótce jednak zaczęli oni dokonywać podbojów na 

własną rękę. Pogrom rycerzy frankońskich był totalny. W ręce Katalończyków wpadły Ateny i 

Teby, ale ich panowanie trwało krótko i nie pozostawiło żadnych śladów na architekturze 

świętego wzgórza. 
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Dzięki Florentyńczykom z bogatej rodziny kupieckiej Acciaiuoli – następnym władcom 

księstwa ateńskiego, Akropol przeżył jedną z najbardziej osobliwych przygód 

architektonicznych. Otóż jeden z Acciaiuolich, Nerio, miał ambicję, aby Ateny nie ustępowały 

książęcym dworom włoskiego trecento
31

. Główne budowle Akropolu, Partenon i Erechtejon, 

były świątyniami. Pozostały Propyleje, które przemieniono na pałac w stylu włoskim. 

Monumentalne wejście z czasów Peryklesa obmurowano, w murach wybito okna, otrzymując w 

ten sposób cztery wielkie sale recepcyjne. To osobliwe, włosko-doryckie Palazzo d’Acropoli 

połączone zostało z Pinakoteką. Na jej płaskim dachu dobudowano nową kondygnację. 

W roku 1456, wkrótce po upadku Konstantynopola, namiestnik Mahometa II, Omar, 

obejmuje w posiadanie Ateny. Dla Turków był to punkt strategiczny i nic więcej
32

. 

Nowa technika wojny, decydująca rola artylerii, która święciła tryumfy w czasie zdobywania 

Bizancjum, wymagały zasadniczych zmian w architekturze obronnej świętego wzgórza. 

Umocnienia średniowieczne książąt ateńskich były niewystarczające. Propyleje zostały 

wchłonięte przez mury obronne, wewnątrz twierdzy powstały budynki wojskowe, magazyny 

amunicji. Partenon został przemieniony na meczet. Jedynym dodatkiem architektonicznym, 

widzianym z zewnątrz, był minaret nasadzony na dach klasycznej budowli. W Erechtejonie 

mieścił się harem agi zamku. 

Magazyny prochu znalazły się wewnątrz Propylejów, w specjalnie zbudowanej sali z kopułą. 

Tradycja ludowa, powtórzona przez pewnego podróżnika francuskiego, mówi, że w roku 1656 

aga
33

 Akropolu w czasie jednego ze świąt mahometańskich postanowił zbombardować kościół 

Świętego Dymitra. Otóż w noc przed spełnieniem tego niecnego zamiaru wybuchła burza i 

piorun, który trafił w Propyleje, spowodował wybuch niszczący dach, plafon i architrawy. 

Magazyny prochu przeniesiono potem do Partenonu, którego solidna konstrukcja, jak sądzono, 

dawała gwarancję bezpieczeństwa. 

Przeszło dwa wieki panowanie tureckie nie było zakłócone żadną interwencją z zewnątrz, 

pomijając krótką i bez znaczenia ekspedycję Wenecjan kilka lat po zamienieniu Akropolu na 

twierdzę turecką. Ambicje republiki morskiej odżyły po rozgromieniu doborowych wojsk 

otomańskich pod Wiedniem w roku 1683. Ta daleka bitwa zdecydowała o losie najsławniejszej 

budowli Akropolu. 

Już wiosną roku 1684 następuje zerwanie stosunków między Wenecją a Turcją. Rok później, 

latem, armia wenecka pod wodzą Franciszka Morosiniego ląduje na Peloponezie, odnosząc 
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szereg zwycięstw i opanowując wreszcie cały półwysep. Siły wojskowe Morosiniego dowodzone 

były przez oficerów różnych narodowości: Szwedów, Niemców, a także Francuzów. W 

operacjach wojennych odznacza się hrabia Otto Wilhelm Koenigsmark, syn słynnego dowódcy z 

wojny trzydziestoletniej. Jego żonie towarzyszy w wyprawie dame de compagnie
34

 Anna 

Akerhjelm, której pamiętniki i listy są cennym źródłem do poznania kolei tej nieszczęsnej 

wyprawy. 

Opanowanie Peloponezu nie zadowoliło Wenecjan, zwłaszcza że Turcy stosowali taktykę 

defensywną. Konsekwencją wojny jest rozszerzenie podbojów i sztab wojsk Morosiniego 

rozważa dwa projekty: pierwszy dotyczy ataku na wyspę Eubeję, drugi zdobycia Aten. 

Ostatecznie zaakceptowano ten drugi projekt. Turcy przygotowują się do oblężenia Aten i 

umacniają pozycje obronne. Ofiarą tych operacji pada świątynia Ateny Nike, zrównana z ziemią 

przez tureckich inżynierów, aby ustąpić miejsca bastionowi, na którym ustawiono baterie armat. 

Materiał pochodzący ze świątyni użyty został do umocnienia fortyfikacji. 

Wenecjanie wykonują podstępny manewr wojenny, który ma zasugerować Turkom, że celem 

ataku jest wyspa Eubeja. W istocie wylądowano w Pireusie i armie Morosiniego, nie natrafiając 

na poważniejszy opór, zbliżają się do Akropolu, głównego punktu obrony. Artyleria i wojska 

lądowe Wenecjan zaciskają pierścień wokół twierdzy. Obie strony walczące sposobią się do 

długiego i wyczerpującego oblężenia. 

Ostrzeliwanie Akropolu przez moździerze ma charakter, jeśli można użyć współczesnej 

terminologii, ognia nękającego. Jednakże 26 IX 1687 pocisk wystrzelony z działa umieszczonego 

w pobliżu pomnika Lizykratesa przebija dach Partenonu i powoduje potężny wybuch. W 

powietrze wylatuje dwadzieścia kilka kolumn, ogromne partie architrawu, sklepienie, dach i 

mury naos. Pod gruzami ginie turecki pasza, szef garnizonu i wielu żołnierzy. Trzy dni później 

nad żałosnymi ruinami powiewa flaga z lwem świętego Marka. 

Zwycięstwo Wenecjan zmącone było poczuciem winy. Hrabia Koenigsmark nie był na 

pewno bezdusznym generałem. W czasie swej młodości odbył solidne studia i na uniwersytecie 

w Lipsku wygłosił po łacinie dyskurs o nieszczęsnym losie Aten, oddanych w ręce 

barbarzyńców. Historia kazała mu być tym, który zadał uwielbianemu miastu cios najdotkliwszy. 

Anna Akerhjelm pisze, „jak szczerze i bardzo żałuje hrabia, że zburzył piękną świątynię 

Minerwy, która przetrwała trzy tysiące lat” (drobna nieścisłość chronologii) i wyraża 

przekonanie, że nigdy już nie zostanie ona odbudowana. Jest w tym sporo hipokryzji. Istnieją 

uzasadnione przypuszczenia, że greccy szpiedzy poinformowali Koenigsmarka, co znajduje się w 

Partenonie, i ów fatalny pocisk nie był przypadkowy. 

Ze stosów gruzu, jakim jest teraz Akropol, Morosini pragnie przywieźć Wenecji środkowy 
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fragment partenońskiego frontonu, przedstawiający spór Ateny z Posejdonem. W raporcie do 

senatu pisze: „Przewidując opuszczenie Aten, powziąłem myśl zabrania kilku najładniejszych 

dekoracji, które mogłyby dodać blasku Republice. W tym celu starałem się oddzielić od fasady 

świątyni Minerwy, gdzie znajdują się najpiękniejsze rzeźby, posąg Jupitera i płaskorzeźbę dwu 

wspaniałych koni. Ale kiedy tylko rozpoczęto zdejmowanie tych rzeźb, wszystko runęło w dół z 

ogromnej wysokości i jest to cud, że żadne nieszczęście nie stało się robotnikom”
3536

. 

Zdobycie Aten przez Morosiniego było także nonsensem z punktu widzenia strategicznego. 

Wenecjanie wycofują się z miasta, zabierając ze sobą część tubylczej ludności chrześcijańskiej. 

Do opustoszałej Attyki wracają Turcy, którzy na nowo fortyfikują Akropol. W środku rozbitego 

Partenonu, jak w klatce o wyrwanych prętach, zbudowano mały meczet bez minaretu. 

Przemiany Aten czy choćby samego Akropolu w ciągu wieków są trudne do prześledzenia z 

powodu nikłości materiału ikonograficznego. Rysunki średniowieczne czy renesansowe 

przedstawiają Ateny wręcz fantastycznie, jako nadmorskie miasto flamandzkie z gotyckimi 

kościołami czy też ponure zamczysko północne. Na mapach żeglarskich Ateny nazywają się 

Setina, a Akropol widziany z morza był tylko punktem orientacyjnym. 

Podróże do Grecji i opis zachowanych zabytków stały się właściwie możliwe dopiero w 

wieku XVII, kiedy nawiązane zostały najpierw przez Francję, potem przez Anglię stosunki 

dyplomatyczne z Wysoką Portą. W Atenach powstają misje, coś, co moglibyśmy dziś określić 

mianem konsulatu, mające charakter polityczny i handlowy. Osoby stanowiące wówczas taką na 

przykład „kolonię” francuską można było policzyć na palcach obu rąk: kilku misjonarzy, 

zabłąkany rusznikarz i parę jeszcze osób nieokreślonej profesji. Zwiedzanie Akropolu było 

rzeczą właściwie niemożliwą, a w każdym razie bardzo utrudnioną, gdyż Turcy w obawie przed 

szpiegami nie dopuszczali obcych do twierdzy. 

Dlatego podziw budzą relacje upartych podróżników, którym udało się sporządzić opisy i 

plany Aten i Akropolu, i to w warunkach osobistego zagrożenia. Wyobraźmy sobie owych 

entuzjastów: wędrowali długie dnie na grzbiecie osła, spali w zagubionych górskich szałasach 

pasterskich, docierali wreszcie do miasta swych marzeń. Tu zaczynały się skomplikowane 

pertraktacje z dowódcą twierdzy, poparte woreczkami kawy i tłustym ptactwem domowym. W 

końcu pozwolenie zwiedzania, obostrzone szeregiem zastrzeżeń i ograniczeń. Uwijają się tedy w 

pośpiechu, wśród tureckich namiotów, budynków wojskowych i świątyń, pod czujnym okiem 

nieufnych żołnierzy, z przyrządami do pomiarów, szkicownikiem i nieodstępnym Pauzaniaszem, 
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jedynym Baedekerem od kilkunastu stuleci. Wszystko zależało od humoru dowódcy twierdzy i 

jego żołnierzy. 

Dwaj członkowie londyńskiego Klubu Dyletantów, który finansował wiele podróży 

archeologicznych na Wschód, gentlemani Stuart i Revett, bez przeszkód dokonywali pomiarów 

starożytnych monumentów ateńskich, ale na głowę Anglika Vernhuma i Francuza Roberta de 

Dreux posypały się kamienie i groźba strzałów, kiedy mierzyli teatr Herodesa Attykusa. 

Zabawnie opisuje swoje przygody rysownik angielski Edward Dodwell. Pracował on na 

Akropolu, posługując się camera obscura
37

 – prototypem aparatu fotograficznego, która dawała 

obraz pomniejszony budowli, a więc pozwalała zachować w rysunku ścisłe proporcje 

odtwarzanych zabytków. „Pewnego dnia, kiedy rysowałem Partenon za pomocą mojej camera 

obscura, zapytał mnie dowódca garnizonu z wyraźnym niepokojem, jakie to czary robię 

niezwykłą moją maszyną”
38

. Dodwell próbuje wyjaśnić i zademonstrować działanie swego 

aparatu. Oficer turecki jest wyraźnie przerażony. „Widząc to [...] zmieniłem ton i zagroziłem mu, 

że jeśli będzie mi przeszkadzał i molestował, wsadzę go do mego czarnego pudła”. Od tego czasu 

Dodwell pracował bez przeszkód. 

Spośród podróżników, którzy przekazali nam cenne relacje o Akropolu, i to z okresu, zanim 

spadły nań bomby Morosiniego, warto wymienić jezuitę Babina oraz liońskiego lekarza i amatora 

starożytności Jakuba Spona. Szczególnie dokładnie opisuje Babin Partenon, co dla nas ma 

wyjątkową wartość, także dlatego, że Pauzaniasz (jak wiemy, miłośnik rzeczy osobliwych) 

milczy w swoim dziele o najpiękniejszej świątyni Akropolu. Dla francuskiego jezuity jest ona 

wcieleniem doskonałości, przewyższa estetycznie Świętą Zofię w Konstantynopolu, a rzeźby 

fryzu i frontonu nie dają się porównać z żadnym dziełem sztuki współczesnej autorowi. Jak na 

czasy pełnego baroku, sąd Babina jest wyjątkowy i niemal prowokujący w stosunku do gustów 

epoki. 

Trzytomowe sprawozdanie z greckiej peregrynacji Jakuba Spona
39

 ukazało się w Lyonie w 

roku 1678. Znawcy twierdzą, że była to „pierwsza nowożytna podróż do Aten godna tego 

imienia”. Łatwo dzisiaj wytykać temu wykształconemu podróżnikowi błędy i nieścisłości, jak 

pomieszanie dwu frontonów Partenonu, i co gorsza, przypisanie ich rzeźbiarzom epoki Hadriana. 

Grecja była krajem nietkniętym przez architektów. Książka Spona rychło stała się bardzo 

popularna w Europie i nie zabrakło jej w kufrze Koenigsmarka, o czym wspomina Anna 

Akerhjelm. 
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W Bibliotece Narodowej w Paryżu zachowała się teczka rysunków. Konserwator z epoki 

napoleońskiej nadał jej dość dziwny tytuł: „Świątynia Minerwy w Atenach, zbudowana przez 

Hadriana, narysowana na rozkaz pana Nointel, ambasadora przy Wysokiej Porcie, zanim owa 

świątynia nie została zburzona przez Wenecjan”. Markiz Nointel był niewątpliwie jednym z 

najbardziej zdolnych i obrotnych dyplomatów Ludwika XIV. Po załatwieniu w stolicy tureckiej 

skomplikowanych układów, wybiera się w otoczeniu licznej świty w podróż po Grecji. Do Aten 

przybywa latem 1674 roku. 

„Wszedłem po raz pierwszy uroczyście przy huku armat do skarbca (Akropolu), gdzie 

zamknięte są owe cuda, i wracałem tam incognito
40

 cztery razy, ażeby lepiej móc podziwiać i 

poznać piękne rzeźby, które mój malarz bardzo dobrze odtworzył”. 

Rysunki Partenonu – autorem ich jest Jacques Carrey – nie są arcydziełem, tym lepiej 

zresztą, bo artysta z fantazją nie byłby tak dokładny. Wykonane zostały niewątpliwie w 

pośpiechu, z pozycji niewygodnej, bez żadnych ułatwień w postaci rusztowań, lecz ich wartość 

jako dokumentu jest nieoceniona. 

Nointel był na pewno szczerym wielbicielem dzieł starożytnych i obawa o ich los, a także 

mniej bezinteresowne pobudki, wyraźnie przebijają w raportach ambasadora. „Oryginały 

zasługują jak najbardziej, aby umieszczono je w gabinetach lub galeriach Jego Królewskiej 

Mości, gdzie cieszyłyby się opieką, jaką Majestat otacza sztukę i wiedzę [...]; wtedy znalazłyby 

się one poza zasięgiem zniewag i obelg Turków, którzy, aby zapobiec idolatrii, sądzą, że czynią 

rzecz godną pochwały, wydzierając rzeźbom nosy lub inne fragmenty”. 

Rysunki znajdujące się w tece wykonane w czasie podróży Nointela wykazują, że wiele 

posągów partenońskiego frontonu było istotnie uszkodzonych, ale jeśli tak wolno powiedzieć, 

główny korpus rzeźbiarski zachował się w całości. 

Wiek później ambasadorem francuskim w Konstantynopolu został hrabia Choiseul-Gouffier. 

Jako dwudziestoczteroletni młodzieniec odbył on podróż do Grecji, którą opisał w głośnej 

książce Voyage pittoresque dans l’Empire ottoman, en Grece...
41

 Wykształcony humanista, 

członek Akademii Inskrypcji, później Akademii Francuskiej, marzył, podobnie jak Nointel, aby 

zdobyć dla Francji kolekcje rzeźb greckich. W Atenach działał jego agent Louis Fauvel – konsul, 

malarz i rysownik. W jednym z listów ambasador poleca Fauvelowi zdobycie jednej z kariatyd 

Erechtejonu, a w innym znów pisze zupełnie otwarcie, aby nie tracił żadnej okazji zrabowania 

tego wszystkiego, co da się zrabować. Plon tych zabiegów był jednak bardzo nikły; 

prawdopodobnie jedna metopa z frontonu, strącona przez burzę, znajdująca się dziś w Luwrze. 

To, czego nie udało się dokonać Francuzom, osiągnął człowiek, którego nazwisko do dziś 
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budzi gniew filohellenów – Thomas Bruce Elgin. Byron powiedział o nim z gryzącą ironią: 

„Quod Gothi non fecerunt, Scotus fecit”
42

. Mianowany w roku 1789 przedstawicielem 

angielskim przy Wysokiej Porcie, lord Elgin zabrał się do dzieła przeniesienia rzeźb Akropolu 

„w miejsce bardziej bezpieczne” z niesłychaną energią, mobilizując wszystkie dostępne sobie 

środki polityczne i finansowe. Udało mu się uzyskać pozwolenie władz tureckich na zrobienie 

odlewów gipsowych, a także zabranie kamieni z napisami oraz pewnych drobnych fragmentów 

rzeźb. Wokół Partenonu wyrastają rusztowania. Dwu architektów włoskich, dwu specjalistów od 

odlewów (też Włosi) i malarz rosyjski Fiodor Iwanowicz, zwany niezbyt uprzejmie „kałmukiem 

lorda Elgina”, oraz dziesiątki robotników, pod kierunkiem malarza Lugieriego, przystępują do 

pracy. Najintensywniejszy jej okres przypada na lata 1801-1803. Owych „kilka rzeźb”, o których 

mówi pozwolenie tureckie, można dzisiaj podziwiać w londyńskim British Museum. Jest to w 

istocie ogromny zbiór, na który składa się dwanaście wielkich fragmentów frontonu
43

, piętnaście 

metop i pięćdziesiąt sześć płaskorzeźb fryzu
44

 przedstawiającego procesję panatenajską. 

Przygody Elgina mogłyby stanowić kanwę pasjonującej powieści: aresztowanie lorda we 

Francji, ucieczka Lugieriego po wybuchu wojny tureckiej, zatonięcie jachtu wiozącego bezcenny 

ładunek i wydobywanie rzeźb przez poławiaczy gąbek, a wreszcie ciągnące się przez wiele lat 

polemiki i dyskusje w parlamencie i prasie, rozważające aspekty moralne, estetyczne i finansowe 

całej tej afery. Ostatecznie dopiero w roku 1816 rząd angielski zakupił kolekcję (Elgin żądał za 

nią sto trzydzieści sześć tysięcy) za sumę stu trzydziestu pięciu tysięcy funtów szterlingów. Suma 

ogromna jak na owe czasy i część prasy angielskiej dawała upust irytacji, przedstawiając w 

satyrycznych rysunkach Johna Bulla w otoczeniu wynędzniałej rodziny, która wołała: „Nie 

kupuj, tatusiu, tych kamieni, daj nam chleba”. 

Powiedzieliśmy wyżej, że brano pod uwagę także wartość estetyczną rzeźb Fidiasza i jego 

szkoły. Można przypuszczać, że gdyby marmury przywiezione przez lorda Elgina pochodziły z 

czasów hellenistycznych, rząd angielski byłby mniej skąpy. 

Nie brakło głosów entuzjazmu, ale komisja złożona z najwybitniejszych artystów angielskich 

owych czasów, oceniła dzieła Fidiasza i jego szkoły jako stojące nieco poniżej Apolla 

Belwederskiego czy grupy Laokoona. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku pojawia się w Grecji nowy typ turysty – romantyczny 

pielgrzym. Wiele rysunków przedstawia wyniosłego młodzieńca, odzianego w czarną pelerynę, 

opartego o złamaną kolumnę, który z melancholią patrzy na rozproszone stadko owiec wśród 
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marmurowych ruin. „O Solonie! O Temistoklesie! Dowódca czarnych eunuchów jest panem 

Aten i wszystkich innych miast Grecji”. 

Ten okrzyk wyrwał się z piersi François-René de Chateaubrianda. Autor Ducha wiary 

chrześcijańskiej w czasie swej podróży z Paryża do Jerozolimy (rok 1806) zatrzymał się dzień w 

Sparcie i cztery dni w Atenach. Nie pozując ani na archeologa, ani na socjologa, ani na historyka 

sztuki, pozostawił nam w swej Itinéraire de Paris à Jérusalem stronice, które w sposób 

niezrównany ewokują Ateny na kilkanaście lat przed końcem tureckiej niewoli. 

Jest wczesny ranek. „[...] Ateny, Akropol i szczątki Partenonu zabarwiły się najpiękniejszym 

kolorem kwiatu brzoskwini; rzeźby Fidiasza trafione poziomo złotym promieniem ożywiły się; 

ruchliwość cieni sprawiała, że płaskorzeźby – zdawało się – poruszają się na marmurze; w dali 

morze i Pireus były całkiem białe od światła; zamek koryncki odbijał blask nowego dnia; 

błyszczał na zachodnim nieboskłonie jak skała purpury i ognia”. 

Chateaubriand nie był bynajmniej tylko łowcą nastrojów. W towarzystwie konsula Fauvela – 

niezrównanego znawcy ateńskich starożytności – przyjechał tutaj, aby zdobyć „jasne pojęcie o 

budowlach, niebie, słońcu, perspektywach, ziemi, morzu, rzekach, lasach i górach Attyki”. 

Raduje go, że udało mu się skorygować obraz, jaki nosił w sobie, wypełnić go barwą i zapachem, 

i światłem. 

Uderza go przede wszystkim siła i harmonia Partenonu. Podziwia Iktinosa, który potrafił 

zespolić dorycką powagę z koryncką lekkością budowli, stawiając ciężkie kolumny bez bazy na 

trzech potężnych stopniach stylobatu, co dało świątyni zarazem spokój i lot. Słusznie mówi, że 

harmonia całości jest wynikiem wyczucia właściwych stosunków architektury i otoczenia, a 

także doskonałości poszczególnych części. 

Relacje Chateaubrianda, jego precyzja, zainteresowanie szczegółami technicznymi i literacka 

świetność opisów stawiają go w pierwszym rzędzie podróżników po Grecji „epoki 

przedarcheologicznej”. Nie udało mu się uniknąć błędów (jakże łatwo jest to dziś wytknąć), gdy 

zasugerowany relacją Spona przypisuje rzeźby partenońskiego frontonu artystom z epoki 

Hadriana. Ale wiedziony słuszną intuicją mówi jednocześnie, że jest rzeczą niemożliwą, aby 

Fidiasz pozostawił oba frontony nagie. 

Współczucie dla zakutej w niewolę ojczyzny Europy, powtarzane przez tylu romantyków, 

rodzi pod piórem Chateaubrianda takie oto sceny: „Dizdar, inaczej mówiąc dowódca, uosabia 

potwora strzegącego lud Solona. Mieszka w cytadeli pełnej arcydzieł Fidiasza i Iktinosa, nie 

zastanawiając się nawet, jaki to naród pozostawił te szczątki, nie racząc wyjść ze swojej rudery, 

którą zbudował wśród ruin budowli Peryklesa; czasem tylko ten bezduszny tyran wlecze się do 

drzwi swej kryjówki, siada ze skrzyżowanymi nogami na brudnym dywanie, a dym jego fajki 

idzie w górę wśród kolumn świątyni Minerwy, on zaś wodzi bezmyślnie spojrzeniem po 

wybrzeżach Salaminy i Epidauru”. 



Wiosną 1821 roku wybucha w Grecji powstanie przeciw Turkom. Nie należy sobie 

wyobrażać, że w umysłach tych, którzy chwycili za broń, idea wiecznej Hellady – Grecji 

filozofów i artystów, była natchnieniem i motorem działania. 

Jeden z filohellenów stwierdza z melancholią, że w żadnej epoce lud grecki nie miał większej 

obojętności dla ocalałych resztek zabytków antycznych niż na ćwierć wieku przed wyzwoleniem. 

Nie w imię Peryklesa walczyli powstańcy greccy, ale w imię Nazareńczyka i czterech 

Ewanglistów. W ciągu kilkunastu wieków – jak słusznie ktoś powiedział – Kościół wschodni 

konserwował poczucie odrębności narodowej jak sól konserwuje rybę. 

Ateny nie były już nawet ważnym punktem strategicznym. Były małą mieściną, liczącą 

zaledwie kilka tysięcy mieszkańców. W czasie walk miasto i cytadela Akropolu przechodzą 

wielokrotnie z rąk do rąk. Ale są to raczej zmagania o symbol, o sztandar. Losy tej wojny 

rozstrzygnęły się na innych polach. 

Zrazu Turcy ograniczają się w Atenach do wzięcia zakładników (Wielkanoc 1821) i 

osadzenia ich w wieży frankońskiej. Gwardia janczarska zamyka bramy miejskie, aby 

uniemożliwić penetrację powstańców, którym jednak udaje się opanować miasto. 

Błogosławieństwem dla Akropolu jako zabytku było dość słabe wyposażenie techniczne stron 

walczących, zwłaszcza chroniczny niedostatek artylerii po stronie powstańców. Oblężeni 

improwizują wypad poza mury twierdzy. Oddział Turków, prowadzony przez olbrzymiego 

Murzyna, jakby wyjętego żywcem z baśni wschodnich, niespodziewanie z przeraźliwym 

krzykiem atakuje okopy powstańców. Oddział ów zostaje jednak zdziesiątkowany i w odwet 

Turcy przeprowadzają natychmiastową egzekucję zakładników. Kaźń ma miejsce na murze 

Temistoklesa. Ścięte głowy toczą się po wzgórzu aż pod próg pierwszych domów
45

. 

Na pomoc odciętym w twierdzy przybywa pasza Brioni na czele czterech tysięcy 

Albańczyków. Tak jak w czasach klasycznych, ludność opuszcza miasto i chroni się na Salaminę. 

Gdy Brioni wycofuje się, Ateńczycy powracają i blokada twierdzy rozpoczyna się na nowo. Jest 

to zaledwie początek morderczego kontredansa wokół świętego wzgórza. 

Po bez mała roku oblężenia Turcy wyczerpawszy ostatnie zapasy amunicji i wody kapitulują. 

Entuzjazm, chaos, wzajemne mordowanie się ludności chrześcijańskiej i mahometańskiej. 
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Dowódcą twierdzy zostaje mianowany Odysseusz Androutsos, postać oceniana przez historyków 

sprzecznie: dla jednych bohater narodowy, ofiara braku zrozumienia ze strony dowództwa 

powstania, dla innych warchoł i zdrajca. Archeologowie nie mogą wybaczyć mu zburzenia lwa w 

Cheronei, pod którym Odysseusz spodziewał się znaleźć legendarny skarb. 

Nowy dowódca zabrał się z energią do przygotowania obrony. W pobliżu Pinakoteki odkrył 

antyczną fontannę, którą otoczono bastionem. Dowódca wzorem dawnych wielkich 

budowniczych nie omieszkał umieścić napisu głoszącego: „Ten bastion zbudowany został od 

swych podstaw przez generała Odysseusza syna Androutsosa w miesiącu wrześniu roku 1822”. 

Po bastionie nie zostało śladu, a jego budowniczemu sądzony był los tragiczny. Skłócony z 

przywódcami powstania, staje na czele bandy tureckiej łupiącej Attykę. Pojmany, osadzony 

zostaje w lochu wieży frankońskiej, a następnie zabity. Ciało jego, wokół którego okręcony był 

sznur, wyrzucono przez okno, aby upozorować próbę ucieczki”
46

. 

W lecie czarnego dla powstania roku 1826 – roku rzezi pod Missolungi – Akropol znów 

oblegają Turcy pod dowództwem Reszyda paszy. Baterie ustawione na Wzgórzu Muz 

ostrzeliwują fasadę zachodnią Partenonu. Muszkieterowie dziurawią mury Pinakoteki i Propyleje. 

Trafiona pociskiem, wali się kopuła dawnego haremu w Erechtejonie, wraz z dużą częścią 

fragmentów antycznych rzeźb. 

Wydaje się, że tym razem Akropolowi zostanie zadany cios śmiertelny, że powtórzy się 

historia Morosiniego. Reszyd pasza, nie mogąc zdobyć twierdzy szturmem, każe kopać saperom 

długi tunel pod wzgórzem, który ma spełnić rolę wielkiej miny. W owym tunelu umieszczają 

Turcy trzy i pół tony prochu, ilość wystarczającą do wysadzenia w powietrze co najmniej połowy 

cytadeli. Pasza jest pewny sukcesu, wycofuje pierwszą linię oblegających. Ale przezorni Grecy 

kopią dwanaście głębokich fos podziemnych, które niwelują całą siłę wybuchu. Góra urodziła 

przysłowiową mysz. 

Na ateńskim teatrze wojennym pojawia się teraz pułkownik Charles Fabvier. Ten zawodowy 

oficer francuski, rodem z Lotaryngii, kazał portretować się w turbanie na głowie, baranim 

kożuchu i z wielkim zakrzywionym pałaszem przy boku. Oprócz romantycznego entuzjazmu 

wniósł Fabvier rzecz bezcenną – dobrą znajomość rzemiosła wojennego i racjonalistyczne 

podejście do zadań bojowych. Organizuje regularne oddziały powstańcze. W anachroniczne i 

amatorskie dowództwo wprowadza ideę porządku i dyscypliny. 

Zimą roku 1827 staje na czele niewielkiego korpusu, którego zadaniem jest pomoc 
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 W ateńskim muzeum historii i etnografii znajdują się drewniane popiersia sławnych mężów 

starożytności, które stanowiły ozdobę dziobów powstańczych okrętów. Temistokles czy Solon z 

ogromnymi nosami i groźnymi zbójeckimi wąsami mało mają wspólnego z greckim klasycznym 

portretem. Przypominają do złudzenia dzikich kreteńskich pasterzy i rozbójników morskich. 



oblężonym w twierdzy ateńskiej. Jest to osobliwa wyprawa, polega bowiem nie tyle na zasileniu 

garnizonu obrońcami, ile na transporcie materiałów wojennych. Oddział prowadzony przez 

Fabviera jest niemal bezbronny, objuczony natomiast do granic wytrzymałości ludzkiej workami 

prochu i nabojami. Sucha relacja dowódcy warta jest przytoczenia: „Z filohellenami na czele 

dotarliśmy na odległość połowy zasięgu strzału do tureckich okopów; były one głębokie i dobrze 

strzeżone. Godzina przed północą; pełnia księżyca. Gdy nas dostrzeżono, ruszyliśmy krokiem jak 

do natarcia, lecz z bronią nie nabitą. Przebiegliśmy linię okopów i przestrzeń, która dzieliła nas 

od fortecy, pod dość silnym ogniem kartaczy i strzelb. Mieliśmy czterech zabitych i dwunastu 

rannych”. 

Śmiała ekspedycja Fabviera przedłużyła obronę Akropolu aż do czerwca roku 1827. Z 

punktu widzenia wojskowego był to epizod małej wagi, ale wytrwałość obrońców miała ogromne 

znaczenie moralne i polityczne. W momencie, kiedy Grecy opuszczają twierdzę, los ich ojczyzny 

jest przesądzony. Pokój w Adrianopolu, zawarty w roku 1829, przywraca niepodległość Grecji. 

Turcy opuszczają jednakże Akropol dopiero w kwietniu 1833 roku. Ateny liczą wówczas trzysta 

domów i dwa tysiące mieszkańców. Jednym z pierwszych aktów króla Ottona jest 

demilitaryzacja świętego wzgórza. Pozycje opuszczone przez żołnierzy zajmują archeologowie i 

architekci. 

W jesiennym numerze „Revue des Deux Mondes” z roku 1838 przeczytać można list, który 

dobrze maluje stan zabytków: „Pan także, drogi Przyjacielu, widział i podziwiał Akropol; ale aby 

się tam obecnie dostać, musi Pan przejść cały pierścień fortyfikacji, trzeba ominąć bastion, potem 

jedną i drugą baterię. Doszedłszy do stóp Propylejów szuka Pan na próżno Propylejów. Przed 

sobą ma Pan magazyn prochu, otoczony grubymi murami, wśród których z trudem można 

zauważyć uwięzione kolumny. Idąc dalej tą drogą, przez wąskie przejście na prawo, szuka Pan 

daremnie świątyni bogini zwycięstwa Bezskrzydłej. Ale to było przecież tutaj, mówi Pan do 

siebie, trzymając w ręku książkę Pauzaniasza, to właśnie tutaj, z tego miejsca, skąd widać morze 

i gdzie Egeusz ongiś – z okiem utkwionym w okręty, które miały przywieźć syna jego Tezeusza, 

zwycięzcę Minotaura – rzucił się ze skały, zmylony czarnymi żaglami, które ujrzał na 

horyzoncie. To właśnie tutaj, w tym miejscu, powinna być świątynia Nike Bezskrzydłej. Ale tę 

budowlę obaliły działa Wenecjan w roku 1687, a ręce Turków rozproszyły materiały, zabrały 

marmury i samo miejsce uczyniły niemożliwym do rozpoznania. Znalazłszy się wreszcie na 

Akropolu, wciąż szukając Propylejów, chce Pan przynajmniej odkryć Pinakotekę, która stanowiła 

lewe skrzydło tego wspaniałego wejścia. Teraz odnajdzie Pan tylko wśród stłoczonych domów 

tureckich jedną salę wypełnioną odłamkami na trzy czwarte jej wysokości. W tej właśnie sali 

architekt Stuart usiłował zrekonstruować świątynię zwycięstwa z powodu niemożności 

znalezienia jej gdziekolwiek indziej”. 

W pierwszych latach monarchii rozważano problem lokalizacji nowej siedziby królewskiej. 



Niemiecki architekt neoklasyczny, Karl Friedrich Schinkel, zaprojektował nowy Akropol. 

Makieta tego nie zrealizowanego na szczęście marzenia wprawia nas dziś jeszcze w zakłopotanie 

i grozę. Partenon ginął w powodzi portyków, kolumn i ciężkich rotund. Tę fałszywą architekturę 

miano w dodatku upiększyć wiszącymi ogrodami, tarasami róż, kępami drzew cyprysowych i 

palmami. Nad kamienną dekoracją (jak ze złej opery) wznosić się miał pomnik Ateny mało 

mającej wspólnego z duchem Fidiasza. 

Niewielu turystów, zwiedzających obecnie Akropol, zdaje sobie sprawę, że to, co widzą, jest 

dziełem mozolnej, trwającej przeszło sto lat rekonstrukcji. Słowo rekonstrukcja jest terminem 

mylącym. Na określenie tych prac używa się neologizmu – anastylos
47

, co oznacza ponowne 

wzniesienie kolumny, a w szerszym tego słowa znaczeniu określa wszelkie prace związane z 

ułożeniem według pierwotnego porządku i umocnieniem autentycznych fragmentów 

architektury, zgodnie ze ścisłymi zasadami archeologicznymi. 

Pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku wykonany został pierwszy anastylos świątyni 

Ateny Nike, zburzonej przez Turków. W czasie tych prac popełniono jednak dwa kardynalne 

błędy: nie umocniono bastionu, na którym wznosiła się świątynia, nie zbadano także antycznych 

fundamentów. W sto lat później musiano budowlę kamień po kamieniu zdemontować i wznieść 

ją ponownie. 

Prosta, zdawałoby się, zasada anastylos nastręcza jednak w praktyce szereg problemów 

niełatwych do rozwiązania. Grecki architekt Balanos, który kierował pracami na Akropolu w 

naszym stuleciu, tak opisuje trudności z jednym tylko fragmentem architektury Erechtejonu: 

„Litografia Grzegorza Soutzo pokazuje nam fasadę z kariatydami niemal kompletnie 

zburzoną w roku 1827. Efor Pittakis znalazł w mieście głowę kariatydy, która została poddana 

zabiegom konserwatorskim przez rzeźbiarza bawarskiego Imhoffa. Fragment popiersia tej 

kariatydy, leżący obok strony wschodniej świątyni, został odnaleziony i odnowiony przez 

rzeźbiarza greckiego Androuliego podczas prac Paccarda w roku 1844. Sklepienie, uzupełnione 

nowymi blokami marmuru, podtrzymywane było przez drewniane kolumienki, które w roku 1872 

zastąpiono żelaznymi. Jedna z tych żelaznych podpór przechodziła przez terakotową kopię 

kariatydy (oryginał wywieziony został przez Elgina do Londynu) i podtrzymywała część 

sklepienia. Ale głowy kariatyd, nawet tej odnowionej w roku 1844, znajdowały się w bardzo 

niedobrym stanie, ponieważ źle osadzone żelazne podpory poruszyły się; ponadto trzeba było 

zmienić kariatydę z terakoty na kariatydę z cementu. Podmurowanie portyku należało również 

zmienić. Z tych rozlicznych powodów postanowiono rozebrać zupełnie całą fasadę i złożyć ją na 

nowo”. 

Odbudowa świątyń greckich pozwoliła w praktyce zapoznać się z sekretami antycznej 
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 anastylos (ana – na nowo, stylos – kolumna) – anastyloza (gr.); ponowne ustawienie kolumn. 



architektury. Pierwsze dokładne pomiary Partenonu przeprowadził w roku 1845 uczony angielski 

Francis Cranmer Penrose. Wychwycił on subtelne korektury optyczne, jak na przykład lekkie 

odchylenie od linii horyzontalnej stylobatu, wynoszące 228 milimetrów, co stanowi jedną 

tysięczną szerokości głównej świątyni Akropolu. To, co przez długie wieki uchodziło za dzieło 

chłodnej geometrii, okazało się w rzeczywistości skomplikowaną grą linii zakrzywionych. 

Anastylos Partenonu, którym kierował Balanos, ułatwiło odkrycie, że bębny, z których składa 

się kolumna, znaczono w starożytności tą samą literą oraz symbolem określającym kolejność 

nakładania kamieni. Brakujące części kolumn zastąpiono odlewami cementowymi, ponieważ 

nowy marmur nie posiadałby słynnej partenońskiej złotej patyny. Prace wymagały wielkiej, 

chciałoby się rzec, zegarmistrzowskiej precyzji. Nowe naoliwione bloki architrawu, konieczne do 

wzmocnienia konstrukcji, wsunięto dokładnie w miejsce brakujących fragmentów. Z godnym 

podziwu taktem powstrzymano się przed rekonstrukcją kompletną, która mogłaby przemienić 

Partenon w smętną cytadelę akademickiego klasycyzmu. 

 

Wysoko w górze – on! 

Wewnętrzny okrzyk w tonacji jasnej i prawie tryumfalnej. 

Droga była długa i zawiła, a szansa znikoma, że dotrę do celu. Trzeba było pokonać 

przeszkody, mury urzędów, zamknięte drzwi, korytarze i całą masę rozmienionych na drobne 

cerberów za biurkami, wahających się czy przybić magiczną pieczęć, trzymających, płatających 

w palcach nitkę mojej przygody. 

A przecież można poprzestać na relacji innych, na świadectwach rzeczoznawców, można 

ostatecznie zgodzić się, że przedmiot naszych marzeń będzie zawsze poza zasięgiem wzroku i 

dotyku. Skąd więc ta przemożna wola konfrontacji, ta pasja pchająca do zbliżenia fizycznego, 

pożądanie, aby położyć ręce, zjednoczyć się cieleśnie, a potem oderwać się, odejść i unieść ze 

sobą – co? Obraz? Dreszcz? 

Nigdy nie przestawałem wierzyć, że Akropol istnieje realnie i spotkanie twarzą w twarz nie 

było wcale konieczne dla umocnienia tej wiary. Akropol był cudem rzeczywistym. Nie wodził 

zmysłów na pokuszenie, nie obiecywał, że będzie czymś więcej niż jest. Spełniał się cały, był 

równy samemu sobie. 

Powtarzałem sobie tedy niezdarną formułę: on jest i ja jestem, a ogromna przestrzeń czasu, 

dzieląca daty naszych urodzin, kurczyła się, nikła. Byliśmy współcześni. 

Do Aten dotarłem późnym popołudniem. Szukanie hotelu, złośliwości bagaży, pierwsze 

niepewne błądzenie po mieście. Tracenie drogocennego czasu na pisanie kartek, picie kawy, 

oglądanie wystaw. Zdałem sobie sprawę, że podświadomie przeciągam moment spotkania z 

Akropolem, jakbym usiłował przez to wzmocnić siłę doznania. 

Była już noc. Wokół wzgórza prawie pusto. Jeśli dobrze przypominam sobie tę chwilę, 



zacząłem liczyć, po prostu liczyć kolumny – osiem, siedemnaście i znów osiem, siedemnaście, 

dokładnie tyle, ile rysowało się w zeszytach szkolnych. Tak jakbym chciał ten nieoczekiwany 

spadek przyjąć chłodno i racjonalnie. 

Wkrótce uświadomiłem sobie, że istnieją we mnie dwa Akropole: dzienny i nocny. Pierwszy 

był analityczny, z głową w przewodniku. Sprawdzanie planu, badanie struktury całości, 

dotykanie kamieni, wyobrażanie sobie tego, co zginęło – trochę jak studium anatomii 

wykopaliskowego zwierza. 

Pierwsze próby oswojenia się i wyrobienia sobie osobistego stosunku do zabytku. Wybrałem 

„dla siebie” Propyleje i Partenon dla ich rozmachu, masy i porządku. Świątynia Nike była zbyt 

filigranowa, aby odczuć jej kamienną materialność, sprawiała na mnie wrażenie udanej kopii, 

dobrego wypracowania na tematy klasyczne. Najtrudniej było mi znaleźć porozumienie z 

Erechtejonem. Portyk kariatyd szpeciły metalowe rury podpór, odbierające budowli sens i 

zamierzoną lekkość. Same kariatydy, okaleczone i odarte z wdzięku, zatrzymane były jakby w 

połowie drogi między kształtem ludzkim a kolumną. Nad ciemną sadzawką starych ateńskich 

kultów ta jońska świątynia zdaje się mówić o niemożności połączenia dawnej wiary z nowym 

wyrazem architektonicznym. 

Drugi Akropol – nocny, zapalony na niebie, oddający się spojrzeniu jako całość. Siadywałem 

na Wzgórzu Muz, tuż koło pomnika Filopapposa. Z dołu, z ubogiej dzielnicy Plaka, dochodził 

gwar banalny i codzienny. Białe domy jarzyły się wapnem w ciemności. W powietrzu unosiła się 

woń baraniny, oliwy i czosnku. Akropol w wieńcu cebulowych zapachów. Na lewo, wśród 

drzew, odbywało się co wieczór widowisko Son et Lumière
48

. Chóry Sofoklesa płakały na 

przemian po francusku i po angielsku. Światło wydobywało z nocy fragmenty świętego wzgórza. 

Rzucany z reflektorów czerwony blask imitował pożary. 

Akropol był dla mnie wtedy rzeźbą; nie zespołem architektury, ale właśnie rzeźbą. 

Zrujnowana kolumnada południowa Partenonu, ścięte nisko pnie kolumn wywoływały skurcz 

serca. Kamienie walczyły z nacierającą pustką. 

Z planu estetycznego Akropol przesunął się w mojej świadomości na plan historii. Nie 

mogłem powtórzyć ani wzruszenia, ani modlitwy humanisty ubiegłego wieku. Przez gardło nie 

mogły mi przejść słowa racjonalistycznej wiary: „O noblesse, o beauté simple et vraie! Déesse 

dont le culte signifie raison et sagesse, toi dont le temple est une leçon éternelle de conscience et 

de sincérité”
49
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 Son et Lumière – dźwięk i światło (fr.); wieczorne przedstawienie plenerowe z oświetleniem i 

muzyką. 
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 O szlachetność, o piękność prosta i prawdziwa! Bogini, której kult oznacza rozum i mądrość, o ty, 

której świątynia jest wieczystą lekcją sumienia i szczerości (fr.); E. Renan, La Prière sur 1’Acropole. 



Akropol, jaki miałem przed oczami, sprowadzony do szkieletu, odarty z ciała, był dla mnie 

zarówno dziełem woli, ładu, jak i chaosu, artystów i historii, Peryklesa i Morosiniego, Iktinosa i 

grabieżców. I dotykając wzrokiem jego ran i okaleczeń, doznawałem uczucia, w którym podziw 

mieszał się z litością. 

Jeśli czerpałem osobliwe uczucie szczęścia zagrożonych, to wypływało ono chyba z 

uświadomienia sobie tego niezwykłego faktu, że „udało mi się jeszcze zdążyć”, zanim on i ja 

podzielimy los wszystkich tworów ludzkich na ciemnym przylądku czasu, przed niewiadomą 

przyszłością. 



 


