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Wprowadzenie

Sztuka – geneza i sposoby
konceptualizacji świata
Nie istnieje jedna, uniwersalna, ahistoryczna definicja sztuki, co do której
brzmienia zgadzaliby się artyści, estetycy, historycy i teoretycy sztuki oraz odbiorcy. Ujęcia i próby definicyjne w poszczególnych okresach historycznych
również nie są spójne, ponieważ zjawiska sztuki bywają niezwykle różnorodne i odnoszą się do różnych dziedzin życia. Na przykład trudno pogodzić sakralne znaczenie sztuki z jej funkcjami czysto dekoratywnymi. Pytania, czy
sztuka powinna wyłącznie ukazywać, czy również kształtować rzeczywistość
(np. społeczną i symboliczną), czy pełni funkcje poznawcze, czy jej zadaniem
jest zachwycać, wzruszać, uczyć, krytykować bądź szokować, pozostają bez
jednoznacznej odpowiedzi. Nawet w przypadku najpowszechniej znanej teorii
mimetycznej sztuki, mówiącej o zasadzie twórczego naśladownictwa (mimesis
stgr. μιμήσις – imitacja, podobieństwo), istnieje wiele interpretacji, czego owo
naśladowanie ma dotyczyć: rzeczywistości zmysłowej, wzorów zachowania (herosów, bohaterów, mędrców), proporcji matematycznych, abstrakcyjnych idei
albo też mitu, czyli sfery sakralnej, nadprzyrodzonej.
Arystoteles wywodził sztukę dramatyczną z misteriów, a więc rytuałów religijnych. Zgadzają się z nim najczęściej współcześni kulturo- i religioznawcy
(Walter Burkert, Károly Kerényi, Mircea Eliade), podkreślając w sztuce raczej
wymiar duchowego doświadczenia i działania – dramatyzację praktyk zmierzających do wewnętrznej przemiany, a nie zmysłowy lub intelektualny ogląd rzeczywistości. Przemiana miała charakter katarktyczny, jej celem było oczyszczenie z przytłaczającego lęku przed cierpieniem i śmiercią. Kluczowy w rytuałach
inicjacyjnych był pełen dynamizmu paradoks życia i śmierci wyrażany, często
metaforycznie, przez opozycje ciemności i światła (widzialności i niewidzialności, chaosu i kosmosu, świata i zaświatów).
W procesjach na cześć Dionizosa widział genezę sztuki również niemiecki
filozof Friedrich Nietzsche – w Narodzinach tragedii z ducha muzyki postawił
tezę, że starożytni Grecy byli na dobrej drodze do przezwyciężenia pesymizmu
istnienia, ponieważ w sztuce znajdowali uzasadnienie i harmonię egzystencji,
które nazywał światopoglądem tragicznym. Inspirując się tradycją przedsokratejską – tragedią attycką – i zrywając z Platońskim i Arystotelesowskim pojmowaniem estetyki, dokonał przewrotu w rozumieniu sztuki: uwolnił ją od funkcji
www.falakultury.pl
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naśladowania rzeczywistości, a tym samym od roszczeń do prawdziwości i powiązań z moralnością. Wyróżnił dwa przeciwstawne style: dionizyjski i apolliński, które powinny składać się na każde dzieło sztuki, ale uzyskały doskonały
wyraz jedynie w tragedii attyckiej. Ich wzajemną relację opisał jako agon – walkę
idealnie zrównoważonych sił, pozorną równowagę, nieustające zmaganie. Kluczowy dla tragedii chór, wyrażający ból istnienia, wywiódł Nietzsche z orgiastycznych pochodów ku czci Dionizosa – wiernych biorących udział w rytuale. Dlatego tragedia miała według niego narodzić się z muzyki, tańca i śpiewu
wspólnoty wiernych. Chór nie byłby jednak w stanie wyrazić ekstazy i bólu
przemijania w żadnej artystycznej ani nawet zrozumiałej formie, gdyby nie
apolliński pozór. Metaforą działania Apollina jest sen, który przynosi ukojenie,
ale pozostaje iluzją: we śnie przeżycia zyskują formę obrazów lub pojęć. Style
dionizyjski i apolliński można odnieść do wszystkich rodzajów sztuk: pierwszy
stanowi ekspresję, wyrażaną w tańcu, muzyce dytyrambu, fletów i grzechotek,
a nawet poezji dźwiękonaśladowczej (np. Archilocha). Apollińskość wyraża się
w sztukach wizualnych: malarstwie, rzeźbie, architekturze oraz muzyce lir i kitar akompaniujących poezji obrazującej mityczne i fikcyjne wydarzenia, jak
w eposach bohaterskich Homera. Olimp i przygody herosów są więc artystyczną
kreacją, tworzeniem fikcji dla uczynienia życia znośnym. Chór reprezentuje sytuację człowieka, który ulega dionizyjskiemu upojeniu albo pogrąża się w apollińskim śnie i jedynie w chwili przebudzenia zdaje sobie sprawę z tragiczności
swojej egzystencji – sztuka staje się osłoną rzeczywistości nie do wytrzymania.
W koncepcji Nietzschego sztuka stanowiła oderwanie od cierpienia i strachu przed śmiercią, a jednocześnie rekompensowała brak perspektywy życia
wiecznego (tylko potomkowie bogów mogli się dostać na Olimp). Dla śmiertelników wieczność realizowała się w artystycznie przeżywanej i celebrowanej
chwili. Sztuka wyrażająca światopogląd tragiczny upadła, ponieważ styl dionizyjski został stopniowo zdominowany i wyparty przez apolliński. W koncepcji
Nietzschego sztuka i religia odgrywały podobną rolę – były kulturowymi sposobami godzenia się człowieka ze swoją egzystencją i obie zginęły, przynajmniej
w swojej pierwotnej, autentycznej formie, przez „pęd do prawdy”, czyli rozumowego poznania rzeczywistości.
Olga Freidenberg, rosyjska badaczka zajmująca się m.in. teorią literatury, wywodziła dramat z obrazu, a konkretnie z mimu: antycznego iluzjonu. Według
niej obrzęd był pierwotnie naocznym pokazem, niewymagającym opowiadania
a sztuka dramatyczna wywodzi się z przedstawień jarmarcznych – bałaganów,
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które były przednarracyjnymi scenkami. Polegały na ujawnianiu ukrytego wnętrza rzeźbionych figurek, określanych jako imagines: po otwarciu „drzwiczek”
oczom widzów ukazywała się jaśniejąca postać bóstwa. Pierwotna wizyjność, obrazowość, zjawiskowość była ukazaniem czegoś, co pojawia się ze światła i znika
w mroku. Prawda, rozumiana jako aletheia, czyli ujawnienie tego, co zakryte,
wyrażała się pierwotnie dosłownym pokazywaniem i zakrywaniem (za pomocą
płachty, drzwiczek lub innych technicznych wynalazków) niespodziewanego obrazu ku uciesze tłumu na targowisku. Widowisko to było dziełem wędrownych
cudaków i cudotwórców: teurgów, błaznów, komików, przedrzeźniaczy, uzdrawiaczy, filozofów i artystów, czyli wszelkiej zbieraniny społecznego marginesu.
U swoich prehistorycznych początków sztuka była związana z obrzędami
magicznymi – miała wpływać na świat; była więc pierwotnie performatywna,
łączyła funkcje symboliczne i użytkowe: słowa były imionami rzeczy, a przedstawienia wizualne – uobecnieniem, pozwalającym oddziaływać na przedmiot,
osobę lub zjawisko. Przykładowo, paleolityczne obrysy dłoni reprezentują ich
właściciela według magicznej zasady pars pro toto, czyli część za całość – podobnie jak ślad na śniegu świadczy o obecności zwierzęcia. Wypowiadanie słów
oraz wykonywanie i pokazywanie przedstawień wyzwalało ukrytą w nich moc,
jakby stanowiły części dynamicznych sił natury. Zadaniem sztuki było ukazywanie świata nadprzyrodzonego: wierzeń, mitów, duchów opiekuńczych, wizji
szamańskich, o czym świadczą malowidła naskalne czy mobilne figurki bogiń.
Przebranie „czyniło” aktora lub tancerza bohaterem, symboliczne gesty oddziaływały na rzeczywistość, a obrazy pozwalały uobecnić to, co niewidzialne.
W sztuce epoki brązu i żelaza pojawiły się symbole solarne o wysokim stopniu abstrakcji. Rozpowszechnione w tym okresie na terenach niemalże całej
Europy wózki kultowe i rydwany solarne ukazują rozwój idei nieśmiertelności.
Ruch Słońca po nieboskłonie oraz cykl pór roku były pierwszymi wyobrażeniami trwania rozumianego jako odchodzenie i powracanie, ponieważ doświadczenie śmiertelności wszystkich żywych istot nie mogło lec u podstawy koncepcji
wieczności. Obserwacje Słońca i przyrody dały również początek starogreckiej
idei wiecznego powrotu – pierwszej filozoficznej koncepcji nieskończoności.
Rozwój pisma przyczynił się do ustanowienia linearnej koncepcji czasu, a logiczne dowodzenie sprzyjało wykształceniu się idei nadrzędnego celu i postępu
– idei, która miała niebagatelny wpływ na rozwój cywilizacyjny (techniczny)
i duchowy ludzkości: utopii społeczno-politycznych, dążenia do całościowego
poznania rzeczywistości w nauce oraz religijnych koncepcji zbawienia.
www.falakultury.pl
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W archaicznej i klasycznej Grecji początki sztuki mimetycznej polegały raczej na naśladowaniu porządków nadprzyrodzonych i abstrakcyjnych: mitu,
pojęć i liczb, a nie zewnętrznej rzeczywistości zmysłowej. Przykładowo, posągi kultowe bóstw ukazywano w sposób ściśle skonwencjonalizowany: w rytualnych strojach, z atrybutami oznaczającymi ich przymioty lub kompetencje
(mądrość, sprawiedliwość, zdolności wieszcze) – podobizny pozwalały przedstawić obrazowo abstrakcyjne idee. Obraz mimetyczny nie był jeszcze w świadomości Greków kopią rzeczywistości, ale niezwykłym zjawiskiem, rodzajem
objawienia. Nadzwyczajność sztuki polegała na samym ukazaniu czegoś, co
poza artefaktem pozostawało całkowicie nieuchwytne i niewyobrażalne.
Wraz z rozwojem cywilizacji i myślenia abstrakcyjnego rozdzielono w refleksji podmiot i przedmiot działania. Sprzyjały temu artystyczne przedstawienia
postaci ludzkiej, pozwalające spojrzeć na siebie z dystansu – jak na zewnętrzny
obiekt. To, co podmiotowe ukazywane było przez to, co przedmiotowe: w rzeźbie najpierw ukazywany jest człowiek, dopiero później indywidualna tożsamość. Prócz umiejętności oddziaływania na rzeczywistość zewnętrzną za pomocą wynalazków technicznych, pojawiła się idea kształtowania swojego ciała
i umysłu, wpływania na samego siebie poprzez kontrolowanie emocji i reakcji.
Posągi typu kuros i kore były uniwersalnymi przedstawieniami postaci
ludzkich, a nie konkretnej jednostki. Były raczej ogólną ideą niż analizą
konkretnego przypadku – pozwalały utożsamiać się z rodzajem ludzkim
i wspólnotą religijno-kulturową, nie poszukując indywidualnej tożsamości.
Rozwój matematyki i geometrii, w których abstrakcyjne liczby i figury służyły za modele rzeczywistości, przyczynił się do wytworzenia koncepcji miary
jako normy etycznej (umiar) i estetycznej (kanon). Zasady harmonii muzycznej
i symetrii odkryte przez pitagorejczyków zostały wyrażone przez proporcje liczbowe. Poszukiwanie idealnych proporcji stało się zasadą tworzenia kanonów,
czyli formalnych wzorców przedstawiania postaci ludzkich. Przedstawienia te
były idealizowane, ponieważ stanowiły wzory do naśladowania ucieleśniające
pragnienia i normy. Sztuka odnosiła się do rzeczywistości nie wprost – pokazywała to, co niewidzialne: nadprzyrodzone, duchowe, emocjonalne, społeczne,
etyczne. Piękno polegało na zgodności z regułą.
Rozwój organizacji społecznej w cywilizacjach starożytnych sprawił, że
sztuka, jako wytwór elity intelektualnej i autorytetów, zaczęła być traktowana jako system obrazowej komunikacji społecznej i sposób przekazu polityki
państwowej. Służyła temu m.in. monumentalna architektura sakralna i pałaco-
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wa czy wizerunki rządzących. Rozwój komedii, satyry i karykatury ukazywał
przemianę i sekularyzację myślenia: od religijnych kommosów – pochodów ku
czci Dionizosa i przebieranek służących odganianiu złych duchów do krytyki
obyczajowej, społecznej i politycznej. Wymagał ironii – myślenia świadomego
samego siebie i zdystansowanego do swojego przedmiotu.
Naśladowanie rzeczywistości zmysłowej i codziennego doświadczenia,
przykładowo w portretach czy pejzażach, jest najbardziej rozpowszechnionym
rozumieniem mimetycznej teorii sztuki, mimo że pojawiło się stosunkowo późno. Sztuka realistyczna, a nawet naturalistyczna, powstająca w okresie hellenistycznym, wymagała przekonania o poznawalności i transparentności rzeczywistości, dla której artyści mogą stworzyć trafne modele. Piękno polegało na
zgodności z rzeczywistością dostępną w doświadczeniu zmysłowym oraz na
adekwatnym przekazaniu tego doświadczenia odbiorcy, nawet jeżeli wymagało
pewnych deformacji w celu wywołania złudzeń optycznych. Należy pamiętać,
że w przedstawieniach uznawanych za realistyczne odnajdujemy również wiele
idealizacji, elementów symbolicznych i krytycznych – słowem takich, które są
interpretacją, a nie wyłącznie neutralnym przedstawieniem otaczającego świata.
W starożytnej sztuce chrześcijańskiej nastąpiło znów wyraźne odejście od
naśladowania rzeczywistości zmysłowej na rzecz ukazania sfery boskiej, transcendentnej. Zadaniem sztuki stało się przedstawienie tego, co niewidzialne,
więc środki formalne służące iluzyjnemu ukazywaniu codziennego doświadczenia przestały być potrzebne. Estetykę ilościową, opartą na proporcjach, zastąpiła jakościowa, wykorzystująca światło i kolory. Ostre, konsekwentne rozróżnienie między porządkiem nadprzyrodzonym (nieskończonym, niewidzialnym)
a porządkiem przedstawień (skończonych, widzialnych) prowadziło do ikonoklazmu albo stosowania symboli i alegorii.
Z powyższego krótkiego zestawienia widać, że w okresie prehistorycznym,
kiedy powstają pierwsze artefakty, i w starożytności, gdy pojawia się pierwszy
teoretyczny namysł, sztuka stanowi nie tylko istotny komponent życia religijnego i społecznego, ale również ukazuje etapy rozwoju myślenia – poznawania
świata i konceptualizacji doświadczenia. Jest ekspresją emocji, formą komunikacji oraz sposobem tworzenia abstrakcji myślowych. Niemożliwa do precyzyjnego wydzielenia spośród innych, praktycznych i duchowych form działalności
człowieka, stanowi zapis jego kulturowego rozwoju, stosunku do otaczającego
świata oraz radzenia sobie z przeciwnościami i egzystencjalnymi ograniczeniami w nieustannym poszukiwaniu sensu swojego istnienia.
www.falakultury.pl
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W

epokach przedhistorycznych nie znano definicji sztuki i nie wyróżniano kategorii estetycznych: wszystkie określenia, które stosujemy do
ich opisu są późniejsze, pochodzą z czasów, kiedy pojawiła się teoretyczna refleksja nad sztuką. Brak świadectw pisanych sprawia, że współczesna interpretacja
zachowanych obiektów polega głównie na badaniach
antropologicznych i archeologicznych. Mianem sztuki prehistorycznej określa się różnorodne artefakty
i formy działalności człowieka od paleolitu, przez
mezolit, neolit, epokę brązu do epoki żelaza. W zależności od położenia geograficznego datowania poszczególnych okresów mogą być różne.
Wiele form działalności człowieka, które można by uznać za artystyczne, nie przetrwało: taniec,
śpiew, dekorowanie ciała malunkami, stroje, naturalna biżuteria (kwiaty, jagody, pióra, skóry zwierzęce).
Teorie estetyczne poszukują genezy sztuki w pierwotnych wierzeniach i czynnościach kultowych. Sztuka
paleolitu najprawdopodobniej nie była wyodrębniona
spośród innych aktywności człowieka. Wykonywanie
przedmiotów, które współcześnie określamy jako artystyczne, służyło celom sakralnym i praktycznym
jednocześnie. Twórcami pierwszych przedstawień figuralnych i malowideł naskalnych byli ludzie z Cro
Magnon (Homo sapiens fossilis) – ludzie rozumni, anatomicznie nieróżniący się od współczesnych, tworzący wędrowne plemiona zbieracko-łowieckie.

Sztuka paleolitu


Obrysy dłoni z Cueva
de las Manos, Patagonia

P

aleolit, czyli starsza epoka kamienia, datowany
jest między 2,5 miliona a 8000 lat p.n.e. W paleolicie dolnym powstają zaczątki kultury materialnej –
przodkowie człowieka uczą się wykonywać pierwsze
narzędzia otoczakowe, używać ognia, wynajdować
i budować schronienia. W paleolicie środkowym pojawiają się dodatkowo narzędzia kościane i drewniane
do miotania, przykładowo dzidy i oszczepy. Miejsca
pochówku zmarłych wskazują na istnienie rytuałów
pogrzebowych, w tym składania zmarłym darów
w postaci żywności i kwiatów, co stanowi zaczątek
kultury duchowej. W paleolicie górnym (ok. 40 tysięcy–8000 lat p.n.e.) powstają pierwsze formy określane współcześnie mianem sztuki: obrysy, odciski,
znaki totemiczne, macaroni, mobilne przedstawienia
figuralne kultury oryniackiej i malowidła naskalne
kultury magdaleńskiej.
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Obrysy powstały przez przyłożenie dłoni do skały i wydmuchiwanie sproszkowanej ochry przez słomkę wokół zakrytej przestrzeni. Wiek najstarszych obrysów z jaskini El Castillo w Hiszpanii ocenia się na ok. 40 tysięcy lat. Badania
wielkości dłoni oraz relacji długości palców wskazującego, serdecznego i małego
pozwalają sądzić, że ponad połowa należała do kobiet i podrostków. Wielu
dłoniom brakuje analogicznej części palca, co może wskazywać na rytualne
okaleczenia dłoni. Oprócz obrysów zdarzają się też odciski dłoni zanurzonych
w różnobarwnej glinie lub ochrze.
Abstrakcyjne linearne wzory (przypominające fale, spirale, meandry), powstałe przez wyciskanie punktów, jeden przy drugim, za pomocą palców lub
prostych narzędzi (patyków, kości) nazywane są macaroni.
W kulturze oryniackiej (40–20 tysięcy lat temu) pojawiają się pierwsze
formy rzeźbiarskie, zwane mobilnymi przedstawieniami figuralnymi. Najbardziej typowe są niewielkie (od kilku do kilkunastu centymetrów wysokości)
posążki kobiece. Ze względu na podkreślenie cech płciowych i macierzyńskich
(obfite biodra i piersi, zaznaczone genitalia) nadano im wspólne miano Wenus paleolitycznych. Najsłynniejsza z nich, Wenus z Willendorfu, znaleziona
została w 1908 roku w pobliżu miejscowości Willendorf w Austrii przez robotnika Johanna Verana. Przechowywana jest w Muzeum Historii Naturalnej
w Wiedniu, liczy ok. 24 tysięcy lat. Została wyrzeźbiona z kamienia kredowego
i pomalowana czerwoną ochrą. Zaledwie 11-centymetrowa, mogła wszędzie towarzyszyć wędrownym łowcom, pełniąc funkcję ruchomego przedmiotu kulwww.falakultury.pl
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tu. Cechą charakterystyczną wszystkich figurek kobiecych jest brak uformowanych stóp i dłoni – być może wrzecionowaty kształt umożliwiał osadzanie
statuetki w ziemi lub pniu drzewa. Głowa, okolona sznurowatymi włosami,
nie ma zaznaczonych rysów twarzy, co sprawia, że pozostaje anonimowa, pozbawiona osobowości. Przedstawiona postać nie byłaby zdolna do ruchu ani
poznania, ale jej obfite, kobiece kształty podkreślają najważniejszą cechę –
zdolność dawania życia. Inne znane przedstawienia Wenus paleolitycznych to:
Wenus z Hohle Fels, Wenus z Lespugue czy Wenus z Dolnich Věstonic na
Morawach. Wszystkie charakteryzują się przerysowanymi cechami płciowymi
oraz niewielkimi rozmiarami umożliwiającymi przenoszenie. Nieco późniejsza
(19 tysięcy lat p.n.e.) płaskorzeźbiona Wenus z Laussel różni się od pozostałych
przedstawieniem rogu trzymanego w stosunkowo wyraźnie wyrzeźbionej dłoni.
Ten atrybut, kojarzony w starożytnej mitologii z obfitością, wiąże się z symboliką lunarną (przypomina kształtem sierp księżyca), kobiecym cyklem i kultem
płodności. Ciekawymi zabytkami kultury oryniackiej są akty kobiece o fallicznym kształcie oraz ryte w wapieniu trójkąty łonowe. Badacze zwracają uwagę,
że tematyka płciowości dominuje ówczesną wyobraźnię – płodność jest podstawową strategią przetrwania. Prócz idoli kobiecych występują figurki zwierząt
lub zwierzęco-ludzkich hybryd, jak np. rogowa figurka człowieka z głową lwa,
odnaleziona w jaskini Hohlenstein-Stadel w Jurze Szwabskiej i licząca 32 tysiące lat. Nietypowa, ale wyjątkowo piękna z punktu widzenia współczesnych

www.falakultury.pl

Po lewej:
Wenus
z Willendorfu,
Muzeum
Historii
Naturalnej
w Wiedniu
W środku:
Wenus
z Laussel,
Musée
d’Aquitaine
w Bordeaux
Po prawej:
figurka
człowieka-lwa, Muzeum
w Ulm




15

PREHISTORIA

standardów estetycznych jest odnaleziona w Grotte du Pape we Francji miniaturowa (3,5 cm) głowa dziewczyny, datowana na 31–24 tysiące lat p.n.e. Znana
jest jako Wenus z Brassempouy. Wykonana z niezwykłą precyzją i subtelnością
ma wyraźnie zaznaczone rysy twarzy i misterną fryzurę.
Wzbudzającymi u współczesnych największy zachwyt przykładami sztuki paleolitu są niewątpliwie malowidła naskalne kultury magdaleńskiej (ok.
18 tysięcy–9000 lat p.n.e.). Najsłynniejsze z nich znajdują się w odkrytej
w 1879 roku jaskini Altamira, w jaskini Lascaux (1940) i w jaskini Chauveta –
odnalezionej najpóźniej, w 1994 roku, ale pokrytej najstarszymi wyobrażeniami datowanymi na 32–30 tysięcy lat p.n.e.
Malowidła magdaleńskie to głównie przedstawienia zwierzęce: dominują sylwetki koni, byków, turów i jeleni, ale występują również wizerunki ptaków, gadów i ryb. Stosunkowo nieliczne postaci ludzkie są – w porównaniu do
zwierzęcych – uproszczone, ukazane w sposób mniej realistyczny i precyzyjny.
Postacie zwierzęce występują najczęściej w grupach gatunkowych bądź mieszanych, ujęte bez perspektywy, wykonane za pomocą węgla drzewnego lub
ochry: czerwonej, brązowej lub żółtawej. Położone nieraz w trudno dostępnych
miejscach: na sklepieniach jaskiń lub wysoko na ścianach, świadczą o wysiłku
i determinacji swoich twórców.
Sceny polowań, takie jak Jelenie i myśliwi z Lascaux, ocenione na 17 tysięcy
lat p.n.e., pozwoliły poszukiwać genezy przedstawień artystycznych w czynnościach magicznych służących zapewnieniu pomyślnych łowów. Malunki miały
uobecniać zwierzynę i pozwalać symbolicznie na nią oddziaływać. Ciekawsza
jednak wydaje się teoria szamańskich wizji – wedle niej przedstawienia nie naśladują rzeczywistości, ale treść widzenia uzyskiwanego podczas transu. Za wyjaśnieniem tym przemawiają licznie występujące znaki w formie kropek przy
wejściach do jaskiń, przejściach między grotami, a także często wokół i w obrębie przedstawionych postaci zwierzęcych, ale nieodpowiadające ich naturalnemu umaszczeniu. Interpretowane są jako fosfeny, czyli wrażenia optyczne
(rodzaj mroczków przed oczami) niezależne od zewnętrznego źródła światła,
wywołane m.in. przez mechaniczne uciskanie gałki ocznej, działania niepożądane niektórych leków, substancje psychoaktywne oraz rytmiczny ruch i nadmierną wentylację płuc. Mogą towarzyszyć szamańskiemu tańcowi i zwiastować
nadejście wizji, która wedle wierzeń jest łącznikiem ze światem duchów i ma
znaczenie religijne dla całej wspólnoty (Gąssowski, 2008, s.76–79). Podobnie
interpretowane jest malowidło znane jako Szaman i tur z tzw. Studni Martwego
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Człowieka w Lascaux. Przedstawia ono rannego tura z wbitą w brzuch dzidą i wylewającymi się wnętrznościami, a obok uproszczoną sylwetkę leżącego
mężczyzny z ptasią głową i wyraźnie zaznaczoną erekcją. Obok wyobrażono
kontur ptaka. Agonia zwierzęcia miałaby wedle tej interpretacji wyobrażać
nadchodzenie wizji z zaświatów w stanie transowego omdlenia. Kolejny znany
wizerunek tego rodzaju to Czarownik z tzw. Sanktuarium w jaskini Trois-Frères
www.falakultury.pl
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we Francji, datowany na 13 tysięcy lat p.n.e., przedstawiający rogatą postać złożoną z części ciał różnych zwierząt (tylko jego stopy są typowo ludzkie), z wyraźnie podkreślonymi cechami płciowymi. Najdawniejsze portrety człowieka
z okresu magdaleńskiego pochodzą z jaskini La Marche we Francji i datowane
są na ok. 15 tysięcy lat p.n.e. Pojawiają się tam portretowe wyobrażenia twarzy
i całych sylwetek ludzkich, które ze względu na realizm przedstawień można
było zidentyfikować jako męskie, żeńskie i dziecięce.
Wartość estetyczna malowideł kultury magdaleńskiej bywa oceniana różnie, choć najczęściej wzbudza zachwyt. Pablo Picasso, zobaczywszy niezwykle
ekspresyjne, malowane prostymi, pełnymi wyczucia liniami sylwetki byków,
stwierdził, że po Altamirze wszystko jest dekadencją.
Ciekawym przykładem sztuki szamańskiej schyłkowego paleolitu i mezolitu (13 tysięcy–5000 lat p.n.e.) jest styl prześwietlający. Pojawia się w społecznościach myśliwskich i szamańskich prawie wszystkich kontynentów prócz
Afryki, najczęściej w północnej Euroazji. Wizerunki zwierząt zostały ukazane
w sposób uproszczony, z widocznymi jak na zdjęciu rentgenowskim najważniejszymi organami wewnętrznymi, układającymi się w tzw. linię życia, jak na przy-
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kład w rytach w Skogerveien w Norwegii. Niektóre zawierają w sobie sylwetki
mniejszych osobników, sugerując ciążę. Mimo że nie są tak imponujące jak
realistyczne przedstawienia magdaleńskie, posługują się zgeometryzowanymi
znakami w schematyczny sposób przekazującymi bogactwo treści o charakterze
duchowym i kultowym, co świadczy o rozwoju myślenia abstrakcyjnego (Gąssowski, 2008, s. 75).
www.falakultury.pl
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Słynny zespół
kromlechów w Stonehenge
w południowej Anglii

N

eolit, czyli nowa epoka kamienia, datowany jest
na 8000–3000 lat p.n.e. W tym okresie dokonało się przejście od zbieracko-łowieckiego sposobu
pozyskiwania żywności do jej produkcji: uprawy roślin i hodowli zwierząt. Przeobrażeniom sprzyjało
ocieplenie klimatu i obfitość nasion traw, które można było suszyć, przechowywać, a następnie wysiewać.
Najwcześniej gospodarkę rolniczą zaczęto stosować
w strefie tzw. Żyznego Półksiężyca, obejmującego
dzisiejszy Bliski Wschód: Synaj, Iran, Irak i Syrię,
następnie w dolinie Indusu, we wschodniej Afryce,
południowo-wschodnich Chinach, Meksyku i Peru.
Z przemianą o charakterze gospodarczym wiązał się
osiadły tryb życia: powstawały osady i miasta, rozwijała się architektura. Podział pracy, własność ziemi
i dóbr ruchomych oraz nowa organizacja przestrzeni
zrodziły hierarchię i profesjonalizację życia społecznego. Metaforę rewolucji w odniesieniu do neolitu należy rozumieć jako podkreślenie istotności przemiany
cywilizacyjnej, gdyż historycznie była to raczej ewolucja, czyli stopniowy, powolny proces, a nie wydarzenie o gwałtownym przebiegu.
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Pierwotną metodę uprawy stanowiło kopieniactwo, polegające na spulchnianiu ziemi za pomocą kija. Był to wynalazek, a następnie profesja kobiet,
czemu zawdzięczały one silną pozycję rodzinną i społeczną. Mężczyźni sprawowali pieczę nad zwierzętami hodowlanymi. Pasterstwo, które rozwinęło się
na stepach południowo-wschodniej Europy i południowej Syberii, wiązało się
z koczowniczym trybem życia i rozwinięciem rzemiosła wojennego dla ochrony
stad. Mobilność zapewniała umiejętność jazdy konnej, choć ujeżdżano również
łosie, jelenie czy renifery.
Religia społeczności rolniczych związana była z cyklem przyrody i płodnością ziemi – czczono bóstwa chtoniczne, macierzyńskie. Kult Wielkiej Macierzy,
personifikowany w bóstwach kobiecych i sprawowany przez kapłanki, podkreślał wiodącą pozycję kobiet. Przeważają tu symbole chtoniczne i lunarne, natomiast dla wykształconych później, zdominowanych przez mężczyzn kultów
nieba charakterystyczna będzie symbolika solarna i militarna. Spośród typowych symboli neolitycznych wymienić można sierp księżyca oraz rogi bydlęce,
kojarzące się z tym kształtem.
W sztuce neolitu najbardziej spektakularną zmianą jest niewątpliwie powstanie architektury mieszkalnej i sakralnej. Pierwsze osady budowano z kamienia; domostwa często miały formę ziemianek, jak przykładowo Skara Brae
– osiedle neolityczne znajdujące się na głównej wyspie Orkadów. Wznoszono
również miasta z budowlami z suszonych na słońcu glinianych cegieł. Jednym
z najbardziej spektakularnych zabytków tego typu jest Çatalhöyük (tur. rozdwojone wzgórze) – stanowisko archeologiczne położone w Anatolii w centralnej Turcji. Składa się z 14 warstw budowlanych pochodzących z okresu pomiędzy ok. 6250 a 5400 p.n.e.
Jednakże najbardziej rozpoznawalna i charakterystyczna dla neolitu jest
kultura megalityczna, która trwała do średniej epoki brązu. Jej świadectwem
pozostaje monumentalna architektura sakralno-grobowa. Spotkać ją można
niemal na całym świecie: w Europie, na terenach dzisiejszej Palestyny, Iraku,
Pakistanu, Indii, Afryki, Ameryki i Oceanii. Budulcem są ogromne głazy
(gr. megas lithos – wielki kamień), z których wznoszono konstrukcje, takie
jak menhiry, dolmeny, kromlechy oraz bardziej złożone budowle grobowe
korytarzowe, galeriowe i skrzynkowe. Menhiry to kamienie o wydłużonym
– słupowatym lub tablicowym – kształcie, czasem zaostrzone u szczytu.
Ustawione na sztorc, występują samodzielnie albo w szeregach i kręgach,
czasami w znacznych skupiskach, nawet 3000 sztuk, jak we francuskim
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Carnac. Największy znany menhir odnaleziono w Locmariaquer w Bretanii –
wzniesiony został ok. 4700 roku p.n.e., mierzył 20,6 m długości i ważył ok.
280 ton – obecnie można oglądać jego fragmenty leżące na ziemi. Obliczono, że
do jego dźwignięcia konieczna była siła 2000 ludzi lub 300 wołów, co świadczy
o społecznej kooperacji i doniosłości celu, dla którego go postawiono. Głazy
pełniły funkcje kultowe: nagrobków, pomników, wotów. We Francji zachowały się również menhiry-stele: słupy lub płyty z płaskorzeźbami uproszczonych postaci ludzkich. Stary Testament wspomina o wielkich kamiennych
słupach, które nazywano z hebrajskiego massebâ (lm. massebot) – mieli je
wznosić Mojżesz, Jakub i Jozue, Samuel, Saul i Dawid jako dary dziękczynne, pomniki i nagrobki. Kolejną formą budowli megalitycznej są dolmeny – konstrukcje zbudowane bez użycia zaprawy z trzech lub czterech
głazów. Przybierają postać prostokątnej celi nakrytej pochyłym dachem.
Pełniły funkcję komór grobowych lub sanktuariów bez ludzkich szczątków.
Kromlechy to kręgi z pionowo ustawionych kamieni, często koncentryczne, zbudowane wokół miejsc kultu albo wzdłuż linii wschodu lub zachodu
słońca i księżyca w określonych porach roku. Mogły służyć jako sanktuaria słoneczne, obserwatoria astronomiczne i kalendaria. Do największych
kompleksów kromlechów należy brytyjski Stonehenge, pochodzący z epoki
www.falakultury.pl
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neolitu i brązu (2600–2000 p.n.e.). Składa się z kręgów granitowych oraz kamieni błękitnych, które sprowadzano nawet z odległości 240 km, oraz ziemnych wałów. Środkowa podkowa została ułożona z pięciu trylitów, czyli
konstrukcji wzniesionych z trzech kamieni: dwóch pionowych połączonych
trzecim, wieńczącym je blokiem poziomym, ułożonym prostopadle do nich.
W centrum znajduje się kamień z czerwonawo-zielonego piaskowca, obecnie przewrócony, którego angielska nazwa Altar Stone sugeruje, że mógł
pełnić funkcję ołtarza.
Pozostałe budowle megalityczne: groby korytarzowe, galeriowe i skrzynkowe budowane były z wielu kamieni i przykrywane ziemnym lub kamiennym
kurhanem. Groby korytarzowe miały postać obszernych komór, do których
prowadził długi, nieraz kilkunastometrowy tunel. Największym zachowanym
zabytkiem tego typu jest Newgrange w Irlandii. Groby galeriowe charakteryzuje kształt wydłużonego prostokąta, czasem wyposażonego w nawy. Występują one głównie w zachodniej Europie: na terenach dzisiejszej Francji, Katalonii,
Niemiec, Włoch i Skandynawii. Groby skrzynkowe są najmniejsze, zbudowane
z płaskich, płytowych kamieni, składających się na niewielką, prostokątną komorę grobową, pozbawioną korytarza.
Na ścianach jaskiń, na dolmenach i stelach umieszczano petroglify – ryte
w skale rysunki o zgeometryzowanych formach. Występują na wszystkich
kontynentach oprócz Antarktydy. Najczęściej przedstawiają uproszczone postacie ludzkie w geście oracji, bydło i sceny orki oraz schematyczne wyobrażenie różnych zwierząt, niepodobne jednak do realistycznych przedstawień kultury magdaleńskiej. Mimo znacznej schematyzacji nie stanowią pierwocin
pisma. W jaskini Val Camonica we Włoszech zachowały się ryty postaci
oddających cześć dyskom słonecznym (wyobrażonym jako kręgi z punktem
w środku), co świadczy o istnieniu kultu solarnego. Inne typowe formy
symboliki solarnej to kręgi koncentryczne i binoklowate spirale, które mają
zdaniem badaczy ilustrować ruch Słońca, a także mogą mieć związki z późniejszymi wyobrażeniami labiryntu.
W rzeźbie najbardziej rozpowszechnionym motywem są idole kobiece,
wśród których można wyróżnić dwa typy: matrony i młode dziewczyny. Oba
przedstawienia są raczej skonwencjonalizowane niż realistyczne, związane
z kultem religijnym. Matrony przedstawiano w pozycji leżącej lub siedzące
na tronie. Charakteryzują się obfitymi kształtami z wyraźnie podkreślonymi
cechami płciowymi i macierzyńskimi – zdaniem naukowców wyobrażają samą
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Wielką Matkę. Jednym z bardziej znanych przykładów jest niewielka gliniana
figurka z Çatalhöyük, datowana na ok. 5500–6000 p.n.e. Można ją podziwiać
w Muzeum Cywilizacji Anatolijskich w Ankarze.
Smukłe sylwetki dziewczęce przedstawiane są najczęściej w pozycji orantki:
stojące, ze złączonymi nogami i wzniesionymi ramionami, wyobrażają raczej
kapłankę albo tancerkę niż boginię. Postacie są silnie uproszczone, zgeometryzowane, o kształcie wrzecionowatym lub wiolinowym. Ciekawe przykłady to
figurki kultury trypolskiej z terenów dzisiejszej Ukrainy, Mołdawii i Rumunii,
datowane na ok. 3000 p.n.e. Niewielkie gliniane postacie zostały przedziurawione dwu- lub czterokrotnie na wysokości oczu oraz na kikutach ramion.
Kolejnym wynalazkiem okresu neolitu jest ceramika: w paleolicie wypalano
gliniane figurki, ale nie wyrabiano naczyń. Najwcześniejsze zabytki ceramiczne
pochodzą z japońskiej kultury Jomon 9000 p.n.e., a na Bliskim Wschodzie
pojawiają się ok. 6000 p.n.e. Ceramika była najczęściej zdobiona ornamentem
rytym w mokrej glinie przed wypaleniem naczynia. Rodzaj dekoracji lub typowy kształt naczyń pozwala badaczom na rozróżnianie poszczególnych kultur
www.falakultury.pl
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neolitycznych. Najstarsze ozdoby powstały z odciskania paznokci lub muszli.
Wyróżnić można m.in. kulturę ceramiki wstęgowej (wzory faliste lub spiralne), kreskowo-kłutej, sznurowej i malowanej. Ze względu na kształt naczynia
określono kulturę pucharów lejkowych czy amfor kulistych. Wiele naczyń
w południowo-centralnej Europie wyposażonych było w uchwyty, niekiedy stylizowane na rogi bydlęce. Oprócz garncarstwa rozwija się tkactwo – na rytach
skalnych zachowały się sylwetki kobiet w długich sukniach.
Neolit nazywany jest epoką kamienia gładzonego, ponieważ do wyrobu
głowic narzędzi i broni używano skał krystalicznych. Krzemień nadaje się do
polerowania, ostrzenia i wiercenia otworów, co pozwalało na uzyskanie dość
precyzyjnych form. Mimo że dominowały narzędzia kamienne, używano również metali, głównie miedzi. Okres przejściowy między epoką kamienia i brązu, charakteryzujący się stosowaniem miedzi, określany jest mianem eneolitu.
Z metali kolorowych i złota wyrabiano ozdoby, przedmioty kultowe i biżuterię.
Rozwój metalurgii i rozszerzenie zastosowań stopów metali dało początek epoce brązu, a następnie żelaza.

Na ziemiach
polskich
W dzisiejszych granicach Polski znajduje się wiele zabytków sztuki neolitu:
począwszy od budowli megalitycznych, przez różnorodną, bogato zdobioną ceramikę, do broni i biżuterii. Megality zaliczane są do dwóch kultur: pucharów
lejkowatych oraz amfor kulistych. Pierwsza z nich obejmowała na przełomie
IV i III tysiąclecia p.n.e. tereny centralnej i północnej Europy, w tym Pomorze.
Naczynia o kształcie zbliżonym do lejka (stąd nazwa) były często zdobione.
Niezwykle ciekawym zabytkiem tego okresu jest waza z Bronocic, datowana
na ok. 3635–3370 p.n.e., na której widnieje najstarsze zachowane na świecie
wyobrażenie pojazdu kołowego. Ma ono postać widzianej z góry prostokątnej
platformy, wyposażonej w cztery koła po bokach i jedno umieszczone centralnie oraz rozdwojony dyszel. Waza znajduje się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Najbardziej typowe grobowce megalityczne tego okresu
zwane są grobowcami olbrzymów lub kopcami kujawskimi, ponieważ mają postać ziemnych kurhanów obłożonych wokół potężnymi kamiennymi płytami.
Ich długość wynosiła na ogół od kilkudziesięciu do ponad 100 m, trapezowata
podstawa mierzyła między 6 a 15 m, a wysokość – pierwotnie ok. 3 m. Komora
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Ceramika
kultury złockiej

grobowa znajdowała się pod poziomem gruntu. Takie budowle można spotkać
na Pomorzu Zachodnim i Środkowym: najbardziej znane znajdują się w Wietrzychowicach i Sarnowie oraz Łupawie.
Ciekawą odmianą grobowców kujawskich były megaksylony, czyli grobowce,
do których konstrukcji użyto pni drzew. Odkryto je na południu Polski – w Słonowicach nad Małoszówką i Zagajach Stradowskich – gdzie brak polodowcowych głazów narzutowych wymusił stosowanie drewna. Z powodu nietrwałości
materiału do czasów współczesnych przetrwały jedynie zarysy dawnej palisady
i komory grobowe.
Od drugiej połowy III tysiąclecia p.n.e. na obszarze współczesnej Polski zaczęła dominować kultura amfor kulistych. Grobowce megalityczne tego okresu
określane są jako skrzyniowe. Mają postać stosunkowo niewielkich (2–6 m długości i 1–2 m szerokości) komór zbudowanych z kamiennych płyt i przykrytych jednym lub kilkoma poziomymi głazami, wkopanych pod powierzchnię
ziemi. Oprócz funkcji sepulkralnej miały zapewne także przeznaczenie kultowe, ponieważ odnaleziono w nich ślady ofiar zwierzęcych.
Rzadkim fenomenem jest tzw. kultura złocka, której ślady odnaleziono
w Złotej koło Sandomierza. Ma ona charakter synkretyczny, ponieważ łączy
wpływy wielu kultur neolitu: pucharów lejkowych, amfor kulistych, ceramiki
sznurowej i promienistej. Zachowały się tam unikatowe naczynia, liczne narzędzia i pozostałości zbiorowych grobów niszowych.
www.falakultury.pl
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Biskupin, rekonstrukcja
osady kultury łużyckiej

C

echą charakterystyczną epok brązu i żelaza jest
umiejętność pozyskiwania i obróbki metali oraz
ich stopów do wytwarzania przedmiotów użytku
codziennego: narzędzi, broni, naczyń, jak również
przedmiotów sakralnych i ozdób. Korzenie metalurgii sięgają tradycji eneolitycznych, związanych
z użyciem miedzi i złota. Datowanie, podobnie jak
w poprzednich epokach, bywa odmienne na poszczególnych obszarach geograficznych. Najstarsze przedmioty brązowe wyrabiano ok. 4000 p.n.e. na Kaukazie – zawierały one 90% miedzi i 10% arsenu. Brązem
nazywane są stopy miedzi, wzbogaconej 10–20-procentowym dodatkiem cyny, arsenu lub niklu.

PREHISTORIA

Przedmioty metalowe znajdowały zastosowanie niemal we wszystkich
dziedzinach życia. Odlew lub kucie były mniej czasochłonnymi technikami obróbki od gładzenia kamienia. Przedmioty powstałe w ten sposób okazywały się bardziej precyzyjne i wytrzymałe od krzemiennych, nadawały się
do ostrzenia, dzięki czemu w metaloplastyce wytwarzano niezwykle misterne
kształty. Pozyskiwanie metali i stopów z rud nie było tanie, ale błąd obróbki
mógł być zniwelowany przez ponowne przetopienie, co pozwalało zachować
cenny materiał. W razie zewnętrznego zagrożenia naczynia i biżuteria z brązu mogły być przerobione na broń. Znajomość obróbki metali spowodowała
rozwój handlu rudami i gotowymi wyrobami, a w konsekwencji przenikanie
się kultur różnych rejonów i wzrost bogactwa plemion zamieszkujących ziemie
bogate w złoża rud cyny i miedzi. Proces hutniczy miedzi wymagał wysokich
temperatur i znacznego doświadczenia, więc często uważany był za rodzaj
wtajemniczenia, natomiast brąz pozyskiwano przy użyciu stosunkowo prostej
technologii, dzięki czemu szybko stał się on popularny we wszystkich kulturach tego okresu.
W epoce brązu rozpowszechniły się kulty solarne. Złoto i miedź były –
z uwagi na swój kolor – uważane za ziemskich emisariuszy Słońca, atrybuty
bóstw solarnych i gromowych. Mircea Eliade wyraził sugestię, że postacie cyklopów z greckiej mitologii – jednookich olbrzymów, którzy wykuli pioruny dla
Zeusa i poparli go w tytanomachii, były inspirowane uważanymi za magiczne
zawodami hutników i kowali, którzy posiedli tajemnice wytwarzania przedmiotów metalowych, a dla bezpieczeństwa zasłaniali jedno oko podczas pracy.
Rozwój metalurgii przyczynił się również do kulturowego, religijnego i społecznego wzrostu znaczenia ognia. Ważnymi konsekwencjami odejścia do kultów chtonicznych było wprowadzenie ciałopalnego porządku pogrzebowego,
a w porządku społecznym – rozwój patriarchatu i wykształcenie trójkastowej
hierarchii: kapłanów, wojowników i wytwórców dóbr materialnych (rolników,
hodowców i rzemieślników).
Symbole związane z kultem solarnym to tarcza słoneczna, przedstawiana
najczęściej jako koło z punktem w środku lub kręgi koncentryczne. Jednym
z najwspanialszych wyobrażeń tego rodzaju jest rydwan z Trundholm, pochodzący z 1700–1300 p.n.e., który obecnie można oglądać w Muzeum Narodowym
w Kopenhadze. Jest to wykonany z brązu 6-kołowy wózek kultowy przedstawiający konia ciągnącego zdobioną tarczę słoneczną pokrytą z jednej strony
złotą blachą. Rydwany konne stanowiły w wielu kulturach mityczny środek
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transportu bóstw solarnych, co służyło wyjaśnieniu codziennej wędrówki Słońca po nieboskłonie.
Kolejny charakterystyczny symbol solarny to krzyż równoramienny w kole.
Jego pochodną jest swastyka, czyli krzyż wirujący z ramionami złamanymi pod
kątem prostym. Odmianę swastyki stanowi trykwetr, zwany też triskelionem
– swastyka trójramienna o spiralnych ramionach, wpisana w koło. Trójka
to uświęcona cyfra kultów solarnych: oznacza zarówno trójjedność świata
(niebo, ziemia, świat podziemny), jak i trójpodział społeczny. Najczęstsze
symbole troistości to trójkąty oraz potrajanie pozostałych symboli i motywów zdobniczych.
Labirynt na planie okrągłym łączy wcześniejsze motywy – są to kręgi centryczne, połączone znakiem wpisanego krzyża. Prawdopodobnie wywodzą się
one od kształtu spirali, natomiast labirynty na planie kwadratu – od meandra.
www.falakultury.pl
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Scena
polowania
na rysunkach
naskalnych
w Tanum,
Szwecja

Antropolodzy i religioznawcy podkreślają związek labiryntów z misteriami kultowymi, szczególnie rytami przejścia. Przejście przez labirynt miało symbolizować przemianę, czyli zejście do zaświatów (symboliczną śmierć) i odrodzenie.
Często neofita musiał pokonać w labiryncie chtonicznego potwora (przykładowo Tezeusz – Minotaura), co można interpretować jako zwycięstwo solarnego
herosa nad kultami chtonicznymi lub, psychologicznie, jako uzyskanie intelektualnej kontroli nad cielesnymi afektami symbolizowanymi przez zwierzę.
Epoka brązu to czas wyodrębniania się hierarchicznej władzy patriarchalnej. Wraz z pojawieniem się orki sprzężajnej (która zastąpiła kopieniactwo),
wykonywanej za pomocą rylca ciągniętego zaprzęgiem zwierzęcym powożonym
przez mężczyznę – opiekuna zwierząt, została osłabiona społeczna pozycja kobiety. Nastąpiła militaryzacja życia społecznego, w wierzeniach religijnych
pojawił się kult męskich bóstw (przede wszystkich związanych z niebem,
ale również podziemiem) oraz herosów. W rytach skalnych zaczęły dominować sceny walk i liczne wyobrażenia broni. Wizerunki herosów cechowały nadnaturalna wielkość oraz wyposażenie w broń i insygnia władzy:
topory, berła sztyletowe. W scenach obrzędowych zdarzają się przedstawie-
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nia obcowania płciowego króla z klaczą lub oślicą, jak w przypadku rytu
z Coren de Valento we Włoszech. Podniesione do góry palce w geście przysięgi oznaczają najprawdopodobniej konsekrację czy intronizację władcy.
Analogiczny zwyczaj rozpowszechniony był wśród ludów celtyckich aż do
średniowiecza.
Prócz scen mitycznych i kultowych często pojawiają się obrazy życia codziennego i typowe zajęcia: orka radłem, tkactwo, kowalstwo, postacie zwierząt oraz wozy. W rytach skandynawskich licznie występują wyobrażenia łodzi
i statków, często obsadzonych załogą. Przypominają z wyglądu późniejsze langskipy wikingów (których są prawdopodobnie prototypami) z charakterystycznie wymodelowaną częścią dziobową, ale bez masztów i żagli. Unikatowy ryt
z Södra Ödsmål przedstawia dwóch wędkarzy łowiących na łodzi.
Niezwykłymi zabytkami architektury epoki brązu są występujące na Sardynii nuragi, czyli wieże budowane na planie koła z bloków kamiennych zestawianych bez zaprawy, zwężające się ku górze. Budowle pełniły przede wszystkim
funkcję obronną – w razie ataku stanowiły schronienie nawet dla 150 osób.
Wejście znajdowało się na dużej wysokości – do środka dostawano się po drabinie. Liczne otwory strzelnicze, zgromadzone zapasy żywności i broni oraz
wewnętrzne źródło wody pozwalały odpierać oblężenie przez długi czas. Mieszkańcy Sardynii pozostawili również ciekawe zabytki rzeźby figuralnej – brązowe figurki przedstawiające bogato odziane i uzbrojone postacie w przypominających kapelusze nakryciach głowy, a także wyobrażenie wozów i zwierząt.
W Europie centralnej, na terenach dzisiejszej Austrii i wschodnich Alp nastąpił szybki rozwój kulturowy ze względu na obecność kopalni soli. Naturalne
zasoby stanowiły dźwignię handlu, ponieważ sól znajdowała zastosowanie nie
tylko jako przyprawa i konserwant do przechowywania żywności, ale stanowiła również środek płatniczy. Wykształciła się tam kultura halsztacka (nazwa
pochodzi od miejscowości Hallstatt koło Salzburga), mająca wpływ na rozwój
całego regionu. Trwała ona od późnej epoki brązu do wczesnej kultury żelaza
(1200–480/450 p.n.e.). W kulturze tej stosowano birytualny pochówek: ciałopalny i grzebalny, a w grobach składano bogate dary.
W architekturze dominowały domy drewniane, często wielorodzinne, zgrupowane w wioski lub obronne oppida otoczone ziemnymi wałami obronnymi
i drewnianymi palisadami. Osady takie zajmowały niekiedy obszar 1400 ha.
Do najbardziej charakterystycznych zabytków należą ceremonialne wiadra metalowe, zwane situlami, bogato zdobione scenami uczt, roślin i zwierząt.
www.falakultury.pl
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Niektóre sceny wyryte na situlach przedstawiają instrumentalistów grających
na lirach, rogach i fletniach. Rozpowszechniona była również drobna plastyka
figuralna: postacie ludzkie, zwierzęta i modele ceremonialnych wozów służących do obrzędowych procesji. Za najciekawszy przykład można uznać brązowy wózek ze Strettweg, przedstawiający scenę zbiorową: dominującą wielkością
postać kobiecą dzierżącą srebrną wazę w otoczeniu jeleni i kilkunastu mniejszych postaci męskich, pieszych i konnych, zbrojnych w tarcze.
Typowe dla kultury halsztackiej były również metalowe naczynia zoomorficzne: do naczyń dodawano elementy przedstawiające głowy i nogi bydlęce lub
zdobiono je figurami zwierząt. Wykonywano również cenne, bogato zdobione
srebrne wazy i naczynia grafitowane, które charakteryzował połysk. W niektórych zabytkach można dopatrzyć się wpływów etruskich i greckich (przenikających przez tereny dzisiejszej Bośni i Hercegowiny), przykładowo w nietypowej
dla kultury środkowoeuropejskiej kamiennej, dość realistycznej figurze nagiego
mężczyzny z Hirschlanden. Za jeden z najwspanialszych przykładów sztuki
halsztackiej uchodzi krater z Vix, odnaleziony w celtyckim podkurhanowym
grobie arystokratycznym. Ten brązowy krater wolutowy – naczynie służące
w starożytnej Grecji do mieszania wina z wodą – ma blisko 1,7 m wysokości
i 1,29 m średnicy i może pomieścić 1100 l płynu. W ornamencie widoczwww.falakultury.pl
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ne są wpływy greckie: fryz przedstawiający rydwany i wojowników oraz
uchwyty w kształcie głowy gorgony. W ceramice naśladowano kolorem i sposobami dekoracji cenniejsze i trwalsze naczynia brązowe. Zdarzało się nawet
imitowanie szwów spawów. Kultura halsztacka oddziaływała na zewnątrz,
ale także podlegała wpływom innych kultur, m.in. łużyckiej, rozpowszechnionej na zachodnich terenach dzisiejszej Polski.
Ze stylu halsztackiego poddanego wpływom greckim i orientalnym wykształcił się styl lateński (od miejscowości La Tène w Szwajcarii), należący do
epoki żelaza, a trwający od V do I wieku p.n.e. i powiązany z ludem Celtów.
Zdominował on rejony centralnej i północnej Europy, łącząc się na tym terenie
z lokalnymi kulturami, co wyjaśnia z jednej strony synkretyzm w obrębie tego
stylu, z drugiej zaś występowanie zbliżonych form na rozległych obszarach.
Sztuka celtycka w czystej formie, niezakłócona wpływami rzymskimi i germańskimi, zachowała się jedynie w Irlandii.
Sztukę lateńską charakteryzuje brak realizmu: motywy zwierzęce i roślinne
są silnie stylizowane, czasem przekraczają granice abstrakcji. Bogaty ornament
zapełnia najczęściej całą powierzchnię broszy, klamer czy zapinek, nie pozostawiając żadnej niewypełnionej przestrzeni. W dekoracji dominują krzywe
linie i motyw rybiego pęcherza – wydłużony i wygięty łukowato kształt z jednej strony zaokrąglony, z drugiej przypominający stożek. W biżuterii Celtowie
używają inkrustacji z koralu oraz czerwonej i kolorowej emalii żłobkowej. Charakterystycznymi ozdobami są torquesy – otwarte naszyjniki-obręcze z rzeźbionymi lub zdobnymi zakończeniami. Niektóre z nich są tak duże i ciężkie, że
mogły mieć wyłącznie znaczenie kultowe – prawdopodobnie przystrajano nimi
posągi bóstw.
W rzeźbie i zdobnictwie naczyń często występowało wyobrażenie ściętej
głowy o zgeometryzowanych rysach – głowa taka stanowiła trofeum wojenne
i miała znaczenie wotywne. Niezbyt liczne rzeźby drewniane ukazywały postacie wyraźnie uproszczone i odindywidualizowane, tak że przypominały pnie
drzew z umownie wyciosanymi twarzami i zarysem sylwetek.
Typowe dla Celtów było wytwarzanie znacznych rozmiarów zdobnych kotłów do celów kultowych, ponieważ wedle wierzeń kocioł stanowił jeden z atrybutów najwyższego boga Dagdy. Te naczynia rytualne stosowano podczas ceremonii małżeńskich, religijnych oraz w trakcie narad plemiennych. Używano
ich również jako narzędzi do wróżenia i do składania ofiar, niekiedy z krwi
ludzkiej. Najlepiej znany jest srebrny kocioł z Gundestrup w Danii (42 cm
www.falakultury.pl
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wysokości i 69 cm średnicy), pokryty w górnej części na zewnątrz i wewnątrz
bogatym fryzem tłoczonych przedstawień figuralnych: sceny ukazują postacie
ludzkie, zwierzęce i boskie – w tym rogatego boga Cernunnosa. Celtowie czcili
swoich bogów w świętych gajach, więc nie zachowała się architektura świątynna. Przekaz historyczny miał charakter ustny, zazwyczaj w postaci pieśni
bardów opiewających chwałę wojowników. Źródła pisane dotyczące kultury
celtyckiej pochodzą głównie z Rzymu.
Na europejskie kultury epoki brązu od wschodu oddziaływały kaukaskie
i czarnomorskie plemiona Kimmerów i Scytów. Ich sztuka charakteryzowała
się niezwykłym rozwojem złotnictwa – ozdób, naczyń z motywami zwierzęcymi i ludzkimi. Zachowały się ozdobne fibule (agrafy do spinania odzieży)
i sprzączki pasów z realistycznymi i stylizowanymi przedstawieniami roślinnymi, niezwykle kunsztownie wykonane. W rzeźbie przeważały drobne figurki
złote i brązowe bądź wykonane z elektronu (stopu złota i srebra) oraz rzeźby
drewniane, wyobrażające naturalistycznie przedstawione postacie ludzi i zwierząt, ujęte dynamicznie i bardzo ozdobne.
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Epoki brązu i żelaza

W basenie Morza Śródziemnego, na wyspie Keros na Morzu Egejskim powstały dość nietypowe dla epoki brązu przedstawienia – marmurowe idole cykladzkie. Zachowały się zarówno wyobrażenia twarzy, jak i sylwetek – dominują
postacie kobiece, ale wykonywano również figurki męskie. Ich znaczenie nie
jest w pełni poznane: znajdowano je w grobach, więc mogły odgrywać rolę
uszebti – wyobrażeń doczesnego wyglądu zmarłego – albo inną funkcję kultową.
Forma idoli jest niezwykle uproszczona, wręcz ascetyczna: owal twarzy sprowadzony został do kształtu ściętego u góry jaja, ozdobionego wyłącznie długim,
trójkątnym nosem – brakuje zarysu oczu, brwi czy ust. Sylwetki są również wyobrażone umownie, z ledwie zaznaczonymi kończynami, piersiami i trójkątem
łonowym. Nawiązania formalne do rzeźb z Keros można zauważyć u artystów
awangardowych: Amadea Modiglianiego i Constantina Brâncuşiego.

Na ziemiach
polskich
Pierwszą z kultur wczesnej epoki brązu, której ślady: broń, narzędzia, berła
sztyletowe, zachowały się na dzisiejszych ziemiach polskich, głównie na Śląsku
i w Wielkopolsce, jest kultura unietycka. Znacznie więcej znalezisk pochodzi
z późniejszej kultury łużyckiej, trwającej od ok. 1200 p.n.e. do 400 p.n.e. Obejmowała ona współczesne rejony Saksonii, Czech i Moraw, a także południowo-zachodnie obszary Polski. W tym czasie powstały wielkie osiedla, jak Wrocław-Osobowice, Zawada Lanckorońska, Sobiejuchy. Najlepiej zachowanym
i najbardziej rozpoznawalnym grodem łużyckim pozostaje Biskupin, położony
nad Jeziorem Biskupińskim na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Ta obronna osada,
założona na wyspie i umocniona wałami, istniała od 738 roku p.n.e. przez ok.
150 lat. Składała się ze 106 rozmieszczonych rzędowo domów o wymiarach
9x8 m, wykonanych z bali, i 11 wykładanych drewnem ulic. Bliźniacza, ale dotychczas niezbadana osada znajduje się w Izdebnie – stanowiła ona prawdopodobnie fratrię biskupińskiej. Pozostałości osady biskupińskiej zostały odkryte
w 1933 roku na skutek obniżenia poziomu wody w jeziorze. Obecnie znajdują
się tam rekonstrukcja grodu i muzeum archeologiczne. Od 1994 roku stanowi
oficjalny pomnik historii Polski.
Liczne i dość zróżnicowane pod względem etnicznym i religijnym plemiona kultury łużyckiej stosowały birytualny pochówek: ciałopalny i szkieletowy w ziemnych mogiłach. Jednak najbardziej rozpowszechniony był pochówww.falakultury.pl
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wek ciałopalno-popielicowy: prochy po spaleniu ciała umieszczano w specjalnych
urnach, zwanych popielnicami, i grzebano w ziemi. Przedstawiciele kultury łużyckiej byli najprawdopodobniej wyznawcami kultów solarnych, ale nie zachowały
się ani świątynie, ani przedmioty kultowe, jedynie przedmioty kultury materialnej i ozdoby z symbolami solarnymi: spiralami i krzyżami słonecznymi.
Kult słoneczny sprawowały niewątpliwie celtyckie plemiona Bojów w wielkich sanktuariach wyżynnych: na Ślęży, zwanej słowiańskim Olimpem, i znajdujących się w jej masywie Wieżycy i Raduni. Szczytowe polany obwiedzione były kamiennymi kręgami. Na ich stokach znajdują się rzeźby, w których
wyryto ukośne równoramienne krzyże, prawdopodobnie symbole solarne. Do
najbardziej znanych posągów należą Panna z rybą i Niedźwiedź, uchodzący za
znak rozpoznawczy Sobótki.
Wczesna epoka żelaza była zdominowana na ziemiach polskich przez
kulturę pomorską – najwięcej jej śladów zachowało się w okolicach Lęborka,
Wejherowa, Krotoszyna, Rzadkowa czy Grabowa. W obrządku pogrzebowym
stosowano ciałopalenie. Następnie prochy zmarłych umieszczano w charakterystycznych urnach, które z kolei grzebano w grobowcach przypominających
skrzyniowe groby megalityczne. Ze względu na formę można wyróżnić urny
twarzowe, z wyraźnie zaznaczonymi rysami i pokrywkami naśladującymi nakrycia głowy, oraz urny domkowe, wyobrażające kształt domu ze spadzistym
dachem. Postacie na popielnicach twarzowych były wyobrażane schematycznie, cechy męskie i kobiece zaznaczono jedynie w stroju i ozdobach.
www.falakultury.pl
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Po upadku kultury lateńskiej ziemie polskie znalazły się pod wpływami Gotów, kultur skandynawskich i wschodniogermańskich. Przykładem może być
kultura wielbarska (gocka), rozwijająca się od I do V wieku n.e. na terenach
Pomorza, Dolnej Wisły, Mazowsza, Gór Świętokrzyskich i na wschód od Wisły.
Stosowano w niej birytualny obrządek pogrzebowy, a w przypadku pochówku
ziemnego zdarzały się cmentarzyska i groby kurhanowe przypominające budowle kultury megalitycznej. W Odrach nad Wdą znajduje się cmentarzysko,
zwane polskim Stonehenge, obejmujące 10 kręgów kamiennych złożonych
z menhirów, 29 kurhanów oraz ponad 600 grobów ze stalami i płaskich grobowców ciałopalnych i szkieletowych, bogato wyposażonych w broń, ozdoby
oraz liczne przedmioty codziennego użytku. Pochodzą one z epoki żelaza, z lat
ok. 70/80 n.e. do ok. 230/250 n.e, czyli są znacznie późniejsze od neolitycznych. Kręgi miały prawdopodobnie znaczenie kultowe oraz służyły jako miejsce tingów, czyli plemiennych zgromadzeń. Obecnie znajduje się tam rezerwat
archeologiczno-przyrodniczy „Kamienne Kręgi”. Podobne, choć mniejsze kręgi
i cmentarzyska kultury wielbarskiej znajdują się w Węsiorach, Grzybnicy koło
Koszalina, Brąchnówku i Leśnie.
W okresie od V do VIII wieku n.e., w czasie wczesnego osadnictwa słowiańskiego, na ziemiach polskich widoczne są ślady załamania kulturowego: brakuje przedmiotów o wartości artystycznej, jak również obiektów wykonanych
z cenniejszych materiałów (zachowały się prawie wyłącznie ceramika, kamień
i drewno), co świadczy o znacznym ubóstwie.
www.falakultury.pl
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ianem cywilizacji określa się najwyżej rozwinięty stan społecznej organizacji osiągnięty w danym okresie historycznym. W starożytności był on
związany dodatkowo z zajmowaniem pewnego obszaru geograficznego, współcześnie ma zasięg globalny
i występuje w znacznym rozproszeniu. Na cywilizację
składa się wiele czynników, takich jak: kultura materialna i duchowa (w tym sztuka); odkrycia naukowe
i wynalazki techniczne umożliwiające przetrwanie
społeczności w zmiennych, często niedogodnych warunkach środowiska naturalnego; religia wraz z zespołem ogólnie przestrzeganych norm moralnych
i obyczajowych; hierarchia i instytucje oraz system
praw służących zachowaniu społecznego porządku.
Za wyróżniki cywilizacji można uznać występowanie
miast z architekturą sakralną i świecką, często mającą
charakter monumentalny, znajomość pisma i, co za
tym idzie, istnienie dokumentacji historycznej, zorganizowany system zarządzania zajmowanego terytorium oraz gospodarkę opartą na wytwarzaniu i wymianie handlowej dóbr, również z podmiotami spoza
danej cywilizacji, często za pomocą przyjętego środka
płatniczego. Cywilizacja jest pojęciem szerszym od
wspólnoty etnicznej i kultury: może gromadzić różne
narody i plemiona, posługujące się różnymi językami,
oraz odmienne tradycje artystyczne. Nie każdej kulturze towarzyszy wystarczający poziom rozwoju, by
zasługiwała na miano cywilizacji.

Mezopotamia


Sztandar z Ur,
British Museum

W

Mezopotamii wytworzyła się pierwsza w dziejach w pełni rozwinięta cywilizacja. Nazwa
„Mezopotamia” oznacza w języku perskim międzyrzecze i nawiązuje do położenia geograficznego w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, na obszarze dzisiejszego
Iraku. Niektórzy bibliści doszukują się tam umiejscowienia Edenu.
Najstarsze ślady bytności człowieka neandertalskiego w tym regionie pochodzą z epoki paleolitu
– zostały odkryte w jaskini Szanidar w Kurdystanie
w północnym Iraku i są datowane na 50–10 tysięcy lat p.n.e. W neolicie na tym obszarze rozwinęły
się kultury rolnicze: Dżarmo, a następnie w eneolicie
Hassuna, Samarra i Halaf. Zachowały się ich ślady
w postaci naczyń, narzędzi i glinianych idoli kobiecych powiązanych z kultem Wielkiej Macierzy oraz
budowle z suszonej cegły. Na południu dominowała
kultura Ubajd, która pozostawiła po sobie pierwsze
wyroby metalowe i figuralną ceramikę.

STAROŻYTNOŚĆ

Sztuka
sumeryjska
Początki cywilizacji związane są z napływem Semitów z północnego wschodu
oraz Sumerów, którzy osiedlili się na południu. Ci ostatni byli założycielami
miasta-państwa Uruk nad Eufratem, w którym narodziło się pismo.
Pierwszymi zachowanymi zapisami są rachunki świątynne z Uruk, datowane na 3200 p.n.e. Początkowo notowano praktyczne informacje związane ze
stanem posiadania za pomocą piktogramów przy użyciu pisma protoklinowego. Następnie pojawiły się ideogramy wyrażające pojęcia, a ok. 3000 lat p.n.e.
pismo fonetyczne, oparte na zasadzie rebusu: piktogramu, który nie oznaczał
konkretnego przedmiotu ani pojęcia, ale brzmienie sylab używanych wcześniej
do wyrażania tych słów. Dojrzałe pismo klinowe składało się z 500–600 znaków,
za pomocą których można było oddać wszystkie znaczenia mowy, jednakże nie
wykształciło alfabetu w dzisiejszym rozumieniu i zachowało część ideogramów
w niezmienionej formie, co sprawiło, że jego charakter pozostał sylabowo-wyrazowy. Pismo ewaluowało, przystosowywane do różnych języków regionu, w tym
akadyjskiego i staroperskiego, i w końcu zanikło w efekcie podbojów Aleksandra Wielkiego. Odczytanie pisma protoklinowego nastąpiło dzięki porównaniu
inskrypcji z Behistun (ok. 520 p.n.e.), spisanych w trzech językach: staroperskim, elamickim i akadyjskim. Badaczami, którzy przyczynili się do odczytania
pisma, byli m.in.: G.F. Grotefend, H.C. Rowlinson oraz F. Thureau-Dangin.
Wynalazki które pozwaliły Sumerom zbudować cywilizację, to m.in. koło
garncarskie, radło, wozy 4-kołowe, ale przede wszystkim system irygacyjny kanałów nawadniających pola w okresach suszy i zbiorników retencyjnych chroniących uprawy przed zalaniem w czasie wiosennych wylewów. Obfite zbiory jęczmienia i daktyli pozwalały rozwinąć handel kamieniem i drewnem – surowcami,
których brakowało na tym obszarze. Powszechnie dostępna była glina, która
w formie suszonych na słońcu cegieł stanowiła podstawowy materiał budowlany.
W centrum Uruk znajdowały się świątynia E-anna (Dom Niebios) poświęcona
najwyższemu bogu Anu, władcy wszystkich bogów i nieba, oraz świątynia Inany
(późniejszej Isztar), bogini miłości i wojny – obie wzniesione z gliny.
Za jednego z wczesnych władców Uruk uchodzi półlegendarny Gilgamesz,
bohater słynnego eposu. Przypisuje mu się budowę murów miasta, których ruiny przetrwały do czasów współczesnych.
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Mezopotamia

Budowlami najbardziej charakterystycznymi dla architektury Mezopotamii
były zigguraty – schodkowo-tarasowe wieże świątynne. Ich wznoszenie uzasadniała wiara, że bogowie zamieszkują szczyty gór, oraz tradycja budowania
świątyń na wyniesionych ponad poziom miasta platformach. Zigguraty miały
postać trójkondygnacyjnych, zwężających się ku górze tarasów, zwieńczonych
świątynią. Obok tej konstrukcji budowano najczęściej drugi, bardziej okazały
budynek świątynny.
Do ważniejszych zabytków rzeźbiarskich należą Dama z Uruk – marmurowa głowa kobiety o uproszczonych rysach i pustych oczodołach, podobna
do maski, przedstawiająca najprawdopodobniej boginię lub kapłankę, oraz posąg byka o niemal realistycznych kształtach. Na alabastrowej wysokiej smukłej wazie, datowanej na 3200–3000 p.n.e., została wyobrażona bogini Inana
oraz wotywna procesja orantów w spódniczkach, nagich mężczyzn z misami
www.falakultury.pl
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darów, a także zwierząt. Zachowały się również fragmenty mozaiki sztyftowej
o geometrycznych, zygzakowatych i rombowych kształtach. Wykonywano ją,
pokrywając powierzchnię ścian lub kolumn ćwiekami, czyli glinianymi stożkami o barwionej na biało, czerwono lub czarno podstawie, które ostrym końcem
przymocowywano do podłoża z wilgotnej glinianej zaprawy.
Po okresie panowania kultury Uruk nastąpił okres rozwoju i rywalizacji
miast-państw, takich jak: Ur, Lagasz, Umma, trwający aż do ich podbicia przez
akadyjskiego władcę Sargona I Wielkiego, który zjednoczył Sumer na południu
i Akad na północy, tworząc pierwsze w historii imperium ze stolicą w Akadzie.
Sztuka sumeryjsko-akadyjska była związana przede wszystkim z religią i władzą. Rzeźba i płaskorzeźba przedstawiała najczęściej silnie stylizowane postacie
orantów z nagimi torsami, odzianych w spódniczki z owczej skóry, z ogolonymi
głowami, o nienaturalnie powiększonych, podkreślonych malunkiem oczach,
wydatnych nosach i uszach, niekiedy z brodami.
Niezwykłym zabytkiem jest tzw. sztandar z Ur (datowany na 2900–2334
p.n.e.), wbrew nazwie będący drewnianym futerałem prawdopodobnie na instrument muzyczny; został znaleziony w jednym z grobów królewskich. Na
jego dwu przeciwległych, dłuższych bokach umieszczono mozaiki z muszli
i lazurytu przestawiające sceny pokoju i wojny w trzypoziomowym układzie
pasowym. Strona wojenna przedstawia sceny walki, oddziały pieszych żołnierzy oraz wojowników na rydwanach, natomiast pokojowa – uczty, gromadzenie
zapasów i składanie danin.
W Ur znajdował się wielki ziggurat Nanna-Sin, boga księżyca z monumentalnymi schodami. W grobach królewskich zachowały się liczne drogocenne
przedmioty metalowe, w tym złote wieńce, biżuteria, puchary, broń i hełmy,
na którytch daje się zauważyć zarys trefionych włosów oraz uszu. W skład wyposażenia grobów wchodziły również meble i przedmioty codziennego użytku,
umieszczano w nich także rydwany ze zwierzętami pociągowymi oraz zwłoki
zabijanych sług. W jednym z grobów, zwanym Jamą Śmierci, znajdowały się aż
74 osoby towarzyszące zmarłemu: sześciu uzbrojonych mężczyzn i 68 kobiet.
Relief znany jako Stela sępów (ok. 2450 p.n.e.), pochodzący z Girsu, ukazuje scenę wojenną – triumf sumeryjskiego władcy miasta Lagasz, Eannatuma,
nad miastem Umma. Sylwetka króla ukazana została w sposób hieratyczny –
wyraźnie góruje nad żołnierzami wielkością. Postacie ukazane z profilu (ale torsy i ramiona od frontu), w hełmach i pełnym uzbrojeniu, depczą ciała wrogów.
Poniżej, w układzie pasowym, czyli poziomych sekwencjach odzwierciedlają-
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cych następstwo zdarzeń, widoczne są sceny pogrzebu i brania przeciwników
w niewolę. Na rewersie, obok tekstu spisanego pismem klinowym, znajduje
się wyobrażenie tytułowych sępów rozdziobujących zwłoki poległych. Zarówno
dla reliefów, malunków, jak i mozaik, charakterystyczna była zasada kompozycyjna zwana izokefalizmem (gr. isos – równy, kefale – głowa), polegająca na ukazywaniu głów postaci na tej samej wysokości, mimo różnic w ich upozowaniu,
czyli siedzących, stojących, hierarchicznie wywyższonych itd.
Również z Girsu pochodzą posągi Gudei, władcy sumeryjskiego miasta Lagasz, panującego w drugiej połowie XXII wieku p.n.e. Ponad trzydzieści figur
różnej wielkości (od 18 cm do ponad 1,5 m), wykonanych z diorytu i dolerytu
o barwach czarnej lub zielonkawej, przedstawia króla w pozycji stojącej bądź
siedzącej, z rękoma złożonymi w geście oranta. Sylwetki są nieco uproszczone,
w dolnej części pokryte inskrypcjami wykonanymi pismem klinowym, głowa
– przystrojona zdobionym nakryciem lub ogolona, rysy twarzy spokojne, brwi
złączone u nasady nosa i stylizowane na wzór palmowych liści.
Ceramikę sumeryjską charakteryzował geometryczny, rytmiczny ornament
z licznymi stylizowanymi figurami zwierząt. Była ona barwiona wieloma żywymi kolorami. Zachowały się również odciskane na glinianych tabliczkach
pieczęcie cylindryczne skrybów. Pokryty wzorem walec przetaczano po wilgotnej
jeszcze tabliczce, tworząc odciski scen mitologicznych lub z życia codziennego.
W połowie II tysiąclecia p.n.e. sztuka stała się bardziej realistyczna – świadczyć o tym mogą stela zwycięstwa króla Naram-Sina (wnuka Sargona) oraz
brązowa głowa władcy z kunsztownie trefionymi włosami i brodą.
www.falakultury.pl
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W II tysiącleciu p.n.e. w sztuce Mezopotamii uwidacznia się podział na wpływy babilońskie z południa (dolny bieg Eufratu, okolice Zatoki Perskiej) i asyryjskie na północy. Różnice te miały swoją genezę w układach geopolitycznych,
wpływach etnicznych i kulturowych sąsiednich narodów oraz ich stylu życia.

Sztuka
babilońska
Wzrost politycznego znaczenia Babilonu, wcześniej mało znanego miasta położonego w południowej części Mezopotamii nad brzegiem Eufratu, niedaleko Kisz,
datuje się na 1894 p.n.e., kiedy amorycki władca Sumu-abum uczynił go swoją
stolicą. Zaczerpnięta z języka akadyjskiego nazwa miasta oznacza bramę boga.
Najznakomitszym i najsławniejszym przedstawicielem I dynastii babilońskiej stał się Hammurabi, który podbiwszy sąsiednie państwa zjednoczył je
i doprowadził do kulturowego rozkwitu. Niewątpliwie najbardziej znanym
zabytkiem z nim związanym jest Kodeks Hammurabiego, datowany na ok.
1772 p.n.e., spisany pismem klinowym na czarnej diorytowej steli mierzącej
ponad 2 m wysokości. Górna, zaokrąglona część zawiera przedstawienia władcy
odbierającego królewskie insygnia od tronującego boga słońca i sprawiedliwości, Szamasza. Przepisy, ujęte w 282 paragrafy w 51 kolumnach, porządkowały
i ujednolicały wcześniejszy, sumeryjski system prawny. Zakładały zasadę talionu, czyli odwetu, w którym sankcja jest identyczna z wyrządzoną szkodą (oko
za oko), jednak tylko w przypadku równego statusu społecznego sprawcy i poszkodowanego. Mimo przyjętej hierarchii prawo chroniło wszystkie warstwy
społeczne, w tym kobiety i niewolników.
Do wybitnych zabytków sztuki architektonicznej tego okresu należy zaliczyć pałac Zimri-Lima w Mari, położony na współczesnej granicy Syrii i Iraku,
pochodzący z XVIII wieku p.n.e. Był to zbytkowny kompleks pałacowy zajmujący powierzchnię ok. 2 ha i liczący ponad 300 pomieszczeń. Miał system kanalizacyjny zbudowany z ceramicznych rur, łazienki wykładane terakotą oraz
liczne dekoracje, w tym malowidła ścienne. Został zdobyty i zniszczony przez
Hammurabiego w 1761 p.n.e.
Architektura babilońska charakteryzowała się monumentalnością i przepychem, a rozbudowa miasta dokonała się pod rządami Nabuchodonozora II.
Najokazalszą budowlą był ziggurat E-temenanki, poświęcony głównemu bogu
i opiekunowi miasta, Mardukowi. Opis przekazany przez Herodota wskazuje,
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że mógł mieć on ok. 90 m wysokości, pięcio- lub nawet 7-kondygnacyjną konstrukcję na planie kwadratu o boku długości
również 90 m. Zbudowany został z suszonej cegły i obłożony
błękitną glazurą z gliny wypalanej. Ziggurat był wielokrotnie niszczony i odbudowywany; w jego przebudowach mogli
brać udział również Izraelici podczas niewoli babilońskiej po
podbiciu Jerozolimy przez wojska króla Nabuchodonozora II
w 586 p.n.e., co stanowi przesłankę do uznawania go za pierwowzór biblijnej wieży Babel.
Naprzeciwko zigguratu powstał kompleks świątynny Marduka – E-sagila, uznawany za główne miejsce kultu w Babilonie.
Składał się z podwórza, dziedzińca i wielu kaplic poświęconych
różnym bogom. W świątyni znajdował się posąg tronującego
Marduka – figura o wadze 5,5 t. Do E-sagili prowadziła droga
procesyjna od północnej bramy miasta, zwanej bramą Isztar.
Była to bogato zdobiona, ale pełniąca również funkcje obronne podwójna brama o wysokości 15 m, na którą składały się
cztery masywne wieże zwieńczone blankami. Powierzchnia budowli została obłożona glazurą z wypalanej cegły w kolorze
błękitnym z rzędami reliefowych przedstawień zwierząt poświęconych różnym bóstwom: węży-smoków Marduka, lwów
bogini Isztar i byków Adada, boga burzy. Rekonstrukcję oryginalnej bramy można podziwiać w Muzeum Pergamońskim
w Berlinie, w Iraku natomiast wybudowano replikę.
Nabuchodonozor wybudował również strategiczny, 18-metrowy potrójny mur na lewym brzegu Eufratu. Z jego
inicjatywy powstały też słynne wiszące ogrody Semiramidy,
które rozkazał wybudować dla swojej żony Amytis, pochodzącej z Medii – krainy krajobrazowo bardziej zróżnicowanej
od równinnej, półpustynnej Mezopotamii. Ogrody, zaliczane
do siedmiu cudów starożytnego świata, zbudowano na specjalnych piętrowych tarasach w taki sposób, że kolejne warstwy roślin i zwisających pnączy zasłaniały podtrzymujące je
konstrukcje. Ogrody były sztucznie nawadniane za pomocą
systemu kanałów. Swoją nazwę zawdzięczają półlegendarnej
królowej asyryjskiej, założycielce babilońskich portów.


Stela
z Kodeksem
Hammurabiego
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Babilońska sztuka malarska i rzeźbiarska pozostawała najczęściej powiązana z architekturą. Zachowały się liczne reliefy i ceglane fryzy zdobiące ściany
pałaców i świątyń. Przedstawiały najczęściej postacie boskie, historie mityczne,
ceremonie religijne i sceny batalistyczne. Ściany zewnętrzne zdobiono też glazurą i mozaikami z barwionej wypalanej cegły. We wnętrzach natomiast ściany
pokrywano barwnymi malowidłami, wykonywanymi na gipsowym gruncie.
Wolno stojące posągi wyobrażały najczęściej bóstwa, władców i orantów. Charakterystycznymi zabytkami są kudurru – kamienne stele graniczne, stanowiące
dowody nadań ziemskich wraz z ich dokładną lokalizacją. Przedstawiały na ogół
akty darowizny albo dziękczynienia bóstwom, liczne symbole religijne (ciała niebieskie, zwierzęta, rośliny) w kompozycjach pasowych oraz zapisy pismem klinowym. Obdarowanemu wydawano kopię steli na glinianej, wypalanej tabliczce.
Babilon stracił na znaczeniu po podbojach perskich. Aleksander Wielki zamierzał uczynić miasto stolicą swojego imperium, ale zmarł tam w 323 p.n.e.
Pod koniec starożytności i we wczesnym średniowieczu Babilon stał się opustoszałym, prowincjonalnym miastem.

Sztuka
asyryjska
Położona na północy Mezopotamii Asyria pozostawała pod wpływami zarówno
imperium babilońskiego na południu, jak Akadu, Hetytów z Anatolii oraz Hurytów, założycieli państwa Mitanni w rejonie dzisiejszej Armenii. Państwo ze stolicą
w Aszur nad Tygrysem istniało już w II tysiącleciu p.n.e. Mieściła się tam świątynia E-szara poświęcona Aszurowi, odpowiednikowi babilońskiego Marduka. Istotnymi ośrodkami kultury i historycznymi stolicami były również miasta Kalhu,
Dur-Szarrukin i Niniwa, centrum kultu Inany. Ta ostatnia, położona również nad
Tygrysem, okolona była podwójnym murem, kamiennym i ceglanym, z piętnastoma bramami oraz fosą. Wewnątrz znajdowały się dwie cytadele z zabudowaniami
pałacowymi i świątynnymi, w których zachowało się wiele cennych zabytków: reliefów, rzeźb oraz tabliczek z zapisami pismem klinowym. Starożytne mury Niniwy zostały wysadzone w powietrze przez oddziały Państwa Islamskiego w styczniu 2015 roku, po ok. 2700 latach istnienia. W kwietniu 2015 roku zniszczono
również buldożerami stanowisko archeologiczne Nimrud w Kalchu.
Zmienne losy polityczne sprawiły, że swoją odrębność w sztuce Asyryjczycy
zaznaczyli dopiero w XIV wieku p.n.e. W religiach obu regionów Mezopotamii
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Ortostat
z reliefem
Ranna lwica,
British
Museum

istniały liczne podobieństwa i analogie, wielu bogów było wspólnych. Podobnie
jak w Babilonie budowano zigguraty i pałace z suszonej cegły, a różnice stylu
występowały głównie w dekoracjach, sposobie przedstawiania postaci i wykorzystywanych materiałach.
Jednym z najbardziej specyficznych elementów sztuki asyryjskiej były bramy i portale, na których rzeźbiono zoomorficzne postacie strażników – posągi
uskrzydlonych byków z ludzkimi głowami brodatych mężczyzn – zwane lamassu. Majestatyczne, 3–4 metrowe reliefy, z przodu będące pełnymi, trójwymiarowymi rzeźbami, ustawiano zazwyczaj parami przy pałacowych wejściach,
gdzie odgrywały rolę opiekuńczą i reprezentacyjną. Ciekawostkę stanowi fakt,
że lamassu wyobrażano często z pięcioma nogami, ponieważ z powodu swojego
usytuowania oglądane były zarówno od frontu – z dwiema przednimi nogami ustawionymi w jednej linii, jak i z boku – wówczas jedna z przednich nóg
przesłaniała drugą, a postać wyposażano w „dodatkową” kończynę w pozycji
kroczącej, co nadawało posągowi dynamizmu. Lamassu mieli trefione włosy
przyozdobione tiarą symbolizującą potęgę i długie kręcone brody.
Specyfika sztuki asyryjskiej wiązała się również z monumentalną architekturą reprezentacyjną – wzdłuż dolnej części ścian i murów układano kamienne
płyty, zwane ortostatami, oraz stosowano kamienne okładziny. Wykonywano je
często z alabastru, uważanego w starożytności za kamień ozdobny, a zdradzają
raczej wpływy anatolijskie niż tradycyjnie mezopotamskie. Ortostaty pokrywano płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny batalistyczne, religijne i dworskie. Wyjątkowym kunsztem odznaczają się sceny polowań, przedstawione
www.falakultury.pl
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z niezwykłym realizmem, dbałością o szczegóły i dynamiką. Ukazują władców i wojowników na konnych rydwanach, szyjących strzałami do różnych
zwierząt, również przedstawionych w ruchu. Nie zawsze podporządkowywano
się zasadzie izokefalii, czego wynikiem stała się bardziej naturalna, swobodna
kompozycja płaskorzeźb. Broń i sposób walki ukazane z historyczną precyzją
dają wyobrażenie o umiejętnościach ówczesnych wojowników. Jednym z najlepiej znanych reliefów jest tzw. Ranna lwica. Płaskorzeźba przedstawia konające
zwierzę przeszyte dwoma strzałami. Lwica powłóczy tylnymi nogami, nie mogąc się podnieść, i wydaje przedśmiertny ryk. Sceny o charakterze religijnym
ukazują uskrzydlone postacie błogosławiące drzewo życia (motyw hebrajski
i Urartu), geniuszy o ptasich głowach lub maskach oraz władców i orantów
w ceremonialnych strojach. Zachowały się także kamienne obeliski z pasowymi
reliefami przedstawiającymi świeckie sceny składania danin. Sztuka asyryjska
miała zauważalny wpływ na późniejszą sztukę perską.

Sztuka
perska
Persowie wywodzili się z indoeuropejskiego ludu Ariów i przybyli na tereny
Mezopotamii ze wschodu, dokonując systematycznych podbojów. Zajęli starożytne państwa Medii i Elamu na terenach dzisiejszego Iranu, gdzie założyli
imperium. W VI wieku p.n.e. perski władca Cyrus Wielki przejął władzę nad
Babilonem i Asyrią.
Okres świetności politycznej i kulturowej Mezopotamii pod panowaniem
Persów przypada niewątpliwie na rządy Dariusza I Wielkiego na przełomie
VI–V wieku p.n.e. Wybudował on nową stolicę, Persepolis, w okolicach współczesnego Sziraz w południowym Iranie, rozbudowaną następnie przez jego
syna, Kserksesa I. Zamysł architektoniczny miasta został podporządkowany
imperialnej polityce państwowej. Najważniejszym elementem była monumentalna apadana, czyli reprezentacyjna sala audiencyjna. Ta budowla na planie
kwadratu o boku 61 m miała konstrukcję hipostylową: strop podtrzymywały
liczne, równomiernie, rzędowo rozmieszczone kolumny. Prowadziły do niej ceremonialne schody ozdobione realistycznymi reliefami, ukazującymi składanie
danin i hołdów przez przedstawicieli różnych podbitych narodów. Przekaz miał
znaczenie propagandowe: obiecywał pokój w zamian za uznanie zwierzchnictwa władcy, lojalność i ustalone kontrybucje. Sztuka przemawiała uniwersal-
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Relief z pałacu
Dariusza I
w Persepolis,
Iran

nym, zrozumiałym dla wszystkich mieszkańców imperium językiem obrazów
i legitymizowała władzę. W zachowanych zdobieniach można zauważyć motywy asyryjskie: lamassu w portalach, ortostaty, reliefy o kompozycji pasowej
i dynamiczne sceny polowania na zwierzęta.
Kolejnym monumentalnym dziełem o znaczeniu politycznym i religijnym,
ufundowanym przez Dariusza, była inskrypcja z Behistun (wschodni Iran, prowincja Kermanszah), wyryta na górze o tej samej nazwie. Inskrypcja, położona
na wysokości 100 m, co czyniło ją widoczną z daleka i trudną do zniszczenia,
liczy sobie 15 m wysokości i 25 m szerokości. Składa się z reliefu przedstawiającego króla dzierżącego łuk – perski symbol władzy, depczącego leżącego wroga,
prawdopodobnie buntownika Gaumatę, i przyjmującego hołd pokonanych, skrępowanych przeciwników. Ponad głowami zebranych ukazany został skrzydlaty
dysk – symbol Ahura Mazdy, boga monoteistycznej religii zaratusztrianizmu,
która jako pierwsza wprowadziła etyczny dualizm dobra i zła. Relief, położony
na granicy różnych krain wchodzących w skład imperium, miał stanowić ostrzeżenie dla potencjalnych rebeliantów. Dla potomnych o wiele ważniejszy okazał
się jednak napis wykuty poniżej pismem klinowym w trzech językach (akadyjskim, staroperskim i elamickim), który – dzięki badaniom porównawczym –
pozwolił odczytać najstarsze pismo świata. Inskrypcja z Behistun stała się tym
samym kluczem do historii i tradycji starożytnych cywilizacji Mezopotamii.
www.falakultury.pl
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Fasada Wielkiej Świątyni
w Abu Simbel
z posągami Ramzesa II

C

ywilizacja starożytnego Egiptu rozwijała się od
IV tysiąclecia p.n.e. do IV wieku n.e., kiedy to
uległa przymusowej chrystianizacji. Herodot pisał:
„Egipt jest darem Nilu” i „Egiptem jest ziemia, którą
Nil zalewa i nawadnia, a Egipcjanami są ci, którzy
mieszkają poniżej miasta Elefantyny i piją z tej rzeki”. Słowa greckiego historyka wskazują obszar równoległy do koryta rzeki, ciągnący się od pierwszej katarakty (okolice współczesnego Asuanu) do jej ujścia,
przy czym wąski pas oazy wzdłuż Nilu do Memfis
(lub dzisiejszego Kairu) zwany był Górnym Egiptem,
a rozlewiska delty – Dolnym.

STAROŻYTNOŚĆ

Najstarsze zabytki Egiptu pochodzą z epoki paleolitu: są to petroglify odkryte w wiosce Qurta na północ od Kom Ombo (między Edfu a Asuanem).
Liczące sobie 15 tysięcy lat ryty skalne przedstawiają głównie zwierzęta: dzikie
krowy, gazele, ptaki, hipopotamy i nieliczne postacie ludzkie. W pobliżu odkryto ślady osiedli kultury Ballanan-Silsilian. Z neolitu i czasów historycznych
pochodzą petroglify w oazie Dakhla położonej na Pustyni Zachodniej, na
południu Egiptu.
Na przełomie neolitu i epoki brązu (4000–2700 p.n.e) w Górnym Egipcie
dominowała kultura Nagada, dzielona na trzy okresy. Z pierwszego i drugiego
zachowały się groby ziemne i ślady osad. Wśród wyrobów artystycznych na
uwagę zasługują figurki zwierząt i tancerek oraz ceramika z mułu nilowego,
wypalana na kolor czarny lub czerwony, zdobiona wzorami geometrycznymi
oraz figurami zwierząt i ludzi. Okres kultury Nagada III stanowił przejście do
czasów historycznych. Około 3100 lat p.n.e. dokonało się zjednoczenie Egiptu
pod berłami pierwszych dynastii. Półlegendarnym królem dynastii 0 był król
Skorpion II (Serket), którego wyobrażenie zachowało się na tzw. maczudze
z Hierakonpolis wraz z piktogramem wyobrażającym skorpiona. Za założyciela
I dynastii i pierwszego władcę obu krain uważa się Nermera (gr. Menesa), pochodzącego z Górnego Egiptu. Relief ukazujący jego podbój delty można oglądać na tzw. palecie Nermera, przechowywanej w Muzeum Egipskim w Kairze.
Historyczne dzieje Egiptu podzielono na okresy zwane: Starym Państwem
(2778–2260 p.n.e.), Średnim Państwem (2160–1785 p.n.e.) i Nowym Państwem (1580–1085 p.n.e.), przerywane okresami przejściowymi wojen o władzę i przewrotów politycznych. Dzieje Egiptu kończą: epoka późna (zwana
też Późnym Państwem) zdominowana przez wojny perskie (1085–333 p.n.e.)
i okres ptolemejski (grecki) pod rządami dynastii władców powołanych przez
Aleksandra Wielkiego.
Pismo egipskie pojawia się ok. 3200 lat p.n.e. Hieroglify (gr. święte znaki)
miały postać zarówno ideogramów, jak i fonogramów, a do uściślenia wyrażonych fonogramami spółgłosek stosowano determinatywy na końcu wyrazów.
Pismo hieroglificzne służyło do zapisywania najważniejszych tekstów historycznych i religijnych – wierzono, że miały funkcję magiczną zapewniania życia pośmiertnego przez utrwalanie imion, tytułów i dokonań. Imiona faraonów
zaznaczane były otokiem, zwanym kartuszem. Z uwagi na wysoki stopień komplikacji na co dzień używano uproszczonego pisma hieratycznego i demotycznego (ludowego). Odczytania świętych znaków dokonał w 1822 roku egiptolog
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francuski J.-F. Champollion dzięki analizie porównawczej trójjęzycznej inskrypcji utrwalonej na słynnym kamieniu z Rosetty, na którym tekst zapisano hieroglifami, pismem demotycznym i greką.
Politeistyczna religia starożytnego Egiptu składała się z niezwykle rozbudowanego panteonu lokalnych bóstw. Ich kult obejmował z czasem coraz rozleglejsze tereny. Bogowie, którzy początkowo utożsamiani byli z postaciami zwierząt, ewoluując na przestrzeni wieków, zachowali szereg cech zoomorficznych.
Wiara w życie pozagrobowe zakładała podtrzymywanie energii życiowej na
materialnej podstawie: zabalsamowanych zwłok, czyli mumii, lub wizerunku,
co doprowadziło do imponującego rozwoju sztuki sepulkralnej. Centralizacja
władzy faraonów pozwoliła na stworzenie hierarchicznego systemu społecznego, dzięki któremu możliwe stało się wznoszenie monumentalnych obiektów
architektonicznych.

Stare
Państwo
Pierwsze grobowce egipskich władców zwane mastabami miały postać ceglanych budowli o prostokątnej podstawie i lekko nachylonych ścianach. Komora
grobowa znajdowała się pod ziemią, prowadził do niej szyb zasypywany piawww.falakultury.pl
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skiem, natomiast na ścianach znajdowały się ślepe wrota – rzeźbione pozorne
wejścia, czasem zwielokrotnione, dekorowane kamiennymi stelami z wizerunkami i imionami zmarłego. W przypadku faraona było to tzw. imię Horusowe
(władcę uważano za ziemskie wcielenie tego boga), czyli hieroglify wpisane
w serech wyobrażający fasadę pałacu, na którym znajdował się sokół, symbol
Horusa, a czasem również zwierzę Setha, pana Górnego Egiptu (przypominające psa z długim sterczącym ogonem).
Budowniczym, który wzniósł pierwszą piramidę, był Imhotep, kanclerz króla
Dżesera. Położenie królewskiego grobowca zaplanowano w Sakkarze, na zachód
od Memfis. Do budowy użyto kamienia znacznie trwalszego od suszonej cegły.
Początkowo grób miał kształt mastaby o wysokości 8 m, ale gdy dobudowano
dodatkowe świątynie i całość otoczono 10-metrowym murem, miejsce wiecznego spoczynku faraona przestało być widoczne. Imhotep zdecydował się podwyższyć grobowiec poprzez dobudowanie na nim jeszcze pięciu zmniejszających się
ku górze mastab, tworząc w sumie 6-poziomową piramidę schodkową, o prostokątnej podstawie i wysokości 60 m. W serdabie, niewielkiej, odizolowanej
komorze wewnątrz mastaby, znajdował się posąg tronującego Dżesera w chuście
nemes, z przyprawioną brodą, prawą ręką na sercu a lewą złożoną na kolanach.
Kolejne etapy tworzenia piramidy można dostrzec w budowlach zleconych przez Snorfu, założyciela IV dynastii. Piramida w Meidum zachowała
się jako schodkowa, choć była pierwszą o gładkich ścianach. Jej rdzeń stanowiła 92-metrowa wieża, którą obudowano zmniejszającymi się ku górze tarasami, a załomy wypełniono blokami, tworząc kształt ostrosłupa. Spoczął
w niej Huni, ojciec Snorfu, który zainicjował budowę. Z Meidum pochodzą
jedne z najlepiej znanych rzeźb Starego Państwa: postacie Rahotepa, wielkiego kapłana z Heliopolis, syna Snorfu i przyrodniego brata Cheopsa, oraz
jego żony Nofret. Sylwetki małżonków zostały wykute w osobnych blokach wapiennych, ukazane w pozycji siedzącej, malowane, z inkrustowanymi oczyma. Z położonej niedaleko mastaby wezyra Nefermaata pochodzi
niezwykle realistyczne, jak na ten okres, malowidło zwane Gęsiami z Meidum
– jedno z częściej kopiowanych arcydzieł sztuki egipskiej.
Kolejna wzniesiona przez Snorfu piramida w Dahszur zyskała nazwę Łamanej: z powodu osuwania się gruntu, na 49. metrze trzeba było zmienić
kąt nachylenia piramidy z 55o do 44,3o i zredukować jej planowaną wysokość.
Spowodowało to charakterystyczne załamanie ścian ostrosłupa. Pierwszą klasyczną piramidą, o podstawie kwadratu i kształcie regularnego ostrosłupa, była
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Fragment
malowidła Gęsi
z Meidum,
Muzeum
Egipskie
w Kairze

Czerwona Piramida w Dahszur, miejsce wiecznego spoczynku samego Snorfu.
Wzniesiona z czerwonego piaskowca, miała boki długości 220 m i wysokość
109 m. Podobnie jak późniejsze, została zwieńczona piramidionem, czyli kamiennym ostrosłupem – miniaturowym odwzorowaniem piramidy.
Fundatorem najwyższej 147-metrowej piramidy był syn Snorfu, Cheops.
Piramida Cheopsa, zwana też Wielką lub Horyzontem Chufu, jest jedynym
z siedmiu cudów starożytnego świata, który przetrwał do czasów współczesnych. Do XIX wieku pozostawała najwyższą budowlą świata. Budowało ją
przez ok. 20 lat 100 tysięcy ludzi. Pierwotnie obłożona była licówką z białego
wapienia, co sprawiało, że lśniła, odbijając promienie słoneczne niczym lustro.
Piramida Cheopsa oraz dwie inne piramidy: Chefrena (137 m) i Mykerinosa
(65 m), stanowią najsłynniejszy na świecie zespół piramid w Gizie. Grobowiec
Chefrena wyróżnia monumentalna rzeźba Wielkiego Sfinksa, czyli mitycznego
stwora o ciele lwa i ludzkiej głowie, której dano rysy władcy. Została wykonana
z monolitycznego wapiennego ostańca, mierzy 73 m długości i 20 m wysokości. Od starożytności Sfinksa wielokrotnie zasypywały piaski pustyni. Około
1400 p.n.e. został odkopany z nakazu faraona Totmesa IV, który wystawił pamiątkową stelę między łapami posągu. Utłuczony nos pozostaje tematem wielu
spekulacji – prawdopodobnie jest wynikiem erozji miękkiego wapienia, nie wyklucza się także celowego zniszczenia w 1378 roku przez fanatyka religijnego
Muhammada Sa’ima al-Dahrę lub przez armię Mameluków w średniowieczu.
Armia napoleońska w tym przypadku raczej nie ponosi winy za zniszczenia –
zachowały się rysunki Sfinksa sprzed podbojów, już bez nosa.
www.falakultury.pl



59

STAROŻYTNOŚĆ


Wielki Sfinks
przed piramidą
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Z imieniem Mykerinosa, oprócz piramidy, łączą się również odzwierciedlające kanon Starego Państwa posągi z szarogłazu: w towarzystwie żony Chamerernebti II oraz w triadach z boginią Hathor i boginiami opiekuńczymi nomów
(prowincji). Władca został na nich przedstawiony w nieco uproszczony (syntetyczny) i wyidealizowany sposób, w pozycji kroczącej, z atrybutami władzy.
Kanon egipski jest najstarszym i najdłużej obowiązującym w historii sztuki.
Stanowił zespół reguł przedstawiania postaci ludzkiej. Postacie bogów i faraonów przedstawiano w niezmienny, majestatyczny, odindywidualizowany sposób (z wyjątkiem okresu tzw. rewolucji Echnatona w okresie Nowego Państwa),
natomiast wśród wizerunków osób niższego stanu zdarzały się przedstawienia
realistyczne. W malarstwie kanon miał charakter modularny: postać przedstawiano na siatce kwadratów: stojąca zajmowała 19 części (w Późnym Państwie
21 lub 25), a siedząca – 15. W płaskorzeźbie i malowidłach najczęściej stosowano perspektywę odrzutowaną, czyli ukazującą postacie nie w sposób naturalny, ale syntetyzując kilka punktów widzenia: głowa w profilu, ale oko z przodu,
ramiona i tułów z przodu, biodra w 3/4 – jakby w półobrocie, nogi i stopy
z boku. Wyjątkowo zdarzały się przedstawienia en face. W scenach zbiorowych
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stosowano pespektywę kulisową: postacie stojące bliżej zasłaniały częściowo te
umiejscowione dalej. Za jedne z najwybitniejszych takich dzieł z okresu Starego Państwa uchodzą dekoracje ścienne z mastaby możnowładcy Ti z Sakkary
(2400 p.n.e.), na których w perspektywie kulisowej ukazano np. powrót pasterza ze stadem bydła. Ciekawe jest przedstawienie dwóch rzeźbiarzy pracujących przy reliefie z mastaby Kaemrehu, pochodzące z czasów V dynastii (ok.
2510–2460 p.n.e.) – w owej scenie, eksponującej proces twórczy, artystów ukazano w perspektywie odrzutowanej, a człowieka na wykonywanej przez nich
płaskorzeźbie – z pełnego profilu.
Kolumny świątynne i pałacowe początkowo miały postać prostych słupów
o podstawie koła, następnie dodano szerszą bazę oraz kapitele zdobione motywami liści palmowych i kwiatów lotosu.

Średnie
Państwo
Stare Państwo upadło z końcem panowania Pepiego II ok. 2260 p.n.e. Nastąpiły rozpad ładu społecznego i rozdrobnienie władzy. Historyk i egipski kapłan
Maneton opisywał częste zmiany władzy jako „siedemdziesięciu królów w siedemdziesiąt dni”. Skutkami rewolucji były przywłaszczenie urzędów i bogactw
przez niższe warstwy społeczne, wzrost tendencji egalitarnych w życiu nie tylko
politycznym, w tym „demokratyzacja nieśmiertelności” przez upowszechnienie
rytualnych obrządków pogrzebowych zarezerwowanych dotychczas dla króla
i jego najbliższych. W sztuce okres przejściowy charakteryzował się brakiem
monumentalnych projektów i wykorzystaniem tańszych materiałów w rzeźbie,
przykładowo drewna i gliny. Figury drewniane, raczej niewielkich rozmiarów,
w odróżnieniu od imponujących zabytków kamiennych, przedstawiają często
zwykłych ludzi przy pracy i scenki z życia codziennego. Szczególnym przypadkiem były uszebti – figurki sług umieszczane w grobach możnych, do których
należało wykonywanie rozmaitych prac w zaświatach dla swojego pana. Zachowały się nie tylko postacie wykonujące konkretne czynności praktyczne,
ale i całe armie żołnierzy z różnym rodzajem uzbrojenia – malowane, 40-centymetrowe figurki sprawiają wrażenie wykonanych ze szczególnym pietyzmem
zabawek.
Kolejne zjednoczenie Egiptu dokonało się pod berłem XI dynastii z Teb,
które stały się nową stolicą. Nastąpił dynamiczny rozwój literatury i rzemiosł,
www.falakultury.pl
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w tym złotnictwa. W wierzeniach religijnych upowszechnił się kult Ozyrysa
i Amona. Na Papirusie pisarza Ani, odnalezionym w Tebach i datowanym na
1250 p.n.e., zachowało się wyobrażenie Sądu Ozyrysa, na którym bóg zaświatów Anubis kładzie na szalach wagi ludzkie serce i pióro Maat, bogini prawdy
– serce obciążone winami miało być, wedle wierzeń, połknięte przez Pożeraczkę Ammut o paszczy krokodyla. Architektura sepulkralna miała nadal służyć
zachowaniu mumii i wyposażenia zmarłego na wieczność, ale zaniechano budowy mastab i kamiennych piramid, choć zdarzały się znacznie mniej trwałe budowle ceglane. Przykładowo, piramida Senusereta II, zbudowana na wapiennym rdzeniu obudowanym glinianymi tarasami, do czasów współczesnych
dotrwała w stanie zrujnowanego kopca o niewyraźnych kształtach. W miejsce
dawnych wolno stojących budowli upowszechniły się grobowce kute w skale,
często z wyróżnionym, oddzielnym miejscem kultu. Do najokazalszych należy
kompleks faraona Mentuhotepa II w Deir el-Bahari z 2000 p.n.e., składający
się z 2-tarasowej świątyni grobowej i pasażu prowadzącego do właściwej komory grobowej. W miejscowości Bani Hassan znajduje się 39 skalnych grobowców,
wykutych w miękkim wapieniu, w których zachowały się liczne malowidła rodzajowe przedstawiające m.in. życie codzienne w ówczesnym Egipcie. Pojawiają się sceny zbiorowe, w tym polowania i pierwsze malowidła batalistyczne.
Sceny polowań, często spotykane w grobowcach, miały znaczenie symboliczne
– ukazywały walkę z demonami, ukrytymi pod postaciami zwierząt.
www.falakultury.pl
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W rzeźbie zaznaczają się dwa prądy: szkoła z Memfis, kontynuująca dawne
tradycje, i szkoła tebańska, charakteryzująca się większą swobodą kompozycji
i nieco bardziej realistycznymi przedstawieniami ukazującymi ludzkie cechy
władców, takie jak wiek czy nastrój. Dobrym przykładem zmian jest rzeźbiarski
portret faraona Sezostrisa III, reprezentujący tzw. nurt pesymistyczny: na twarzy władcy widoczne są zmarszczki, bruzdy wokół ust, podkrążone oczy. Wizerunek nie jest wyidealizowany – oddano szerokie usta i odstające uszy władcy.
W architekturze świątynnej Średniego Państwa pojawiają się kolumny z kapitelami w kształcie pąków papirusu. Nowością są także głowice w formie wieloboku, zwane protodoryckimi, ponieważ mogły stanowić inspirację późniejszych kapiteli greckich,
Monumentalizm dawnych budowli grobowych wydaje się częściowo ustępować miejsca świeckim inwestycjom o charakterze doczesnym, obronnym, jak
twierdza Buhen. Położona w Nubii (dzisiejszy Sudan) warownia miała znaczenie strategiczne – strzegła południowych granic królestwa. Wyposażona została
w pierwszy znany w historii most zwodzony.

Nowe
Państwo
Nowe Państwo (1550–1070 p.n.e.) opisywane jest najczęściej jako okres potęgi politycznej: podboje Totmesa na Bliskim Wschodzie i w Azji Mniejszej
oraz dominacja w rejonie Morza Śródziemnego zapewniają Egiptowi bogactwo
i rozwój. Jest to również czas wojen religijnych i, co się z tym wiąże, tworzenia
nowych stylów w sztuce. Największym zgrupowaniem zabytków tego okresu są
nekropolie w Tebach Zachodnich, zwane Miastem Umarłych. Położone na lewym
brzegu Nilu obejmują m.in.: Dolinę Królów, Dolinę Królowych, Szajch Abd al
Qurna – miejsce pochówku dostojników, Deir el-Bahari i Ramesseum. Pierwszym faraonem Nowego Państwa pochowanym w Dolinie Królów był Totmes I.
W sumie znajdowały się tam 64 grobowce królewskie i ok. 20 grobów niedokończonych. Miały formę systemu komór, korytarzy i ramp wykutych w skale.
Ściany pokryte były malowidłami, zdarzały się sale kolumnowe. W komnacie
grobowej mieścił się zazwyczaj kamienny sarkofag, choć mumie władców przenoszono często do skrytek w obawie przed rabusiami. Dolina służyła za miejsce
wiecznego spoczynku faraonów przez ponad 500 lat. Wszystkie grobowce, poza
jednym, zostały splądrowane.
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Aleja
kriosfinksów
w Karnaku

Córka i spadkobierczyni Totmesa I, królowa Hatszepsut, rządziła Egiptem
jako regentka i ogłosiła się faraonem. Jej grobowa „Świątynia Miliona Lat”
w Deir el-Bahari ma formę trzech wykutych w skale tarasów, do których prowadzą pojedyncze, monumentalne, centralnie położone rampy. Fasady to szerokie
kolumnady, z których najwyższą zdobiły posągi królowej z atrybutami władzy
faraona: podwójną koroną Górnego i Dolnego Egiptu, skrzyżowanymi na piersi
biczem i berłem heka oraz przyprawioną brodą. Wewnątrz zachowały się reliefy
ze scenami z życia królowej i malowidła ścienne.
Wizerunki jednego z władców XVIII dynastii, Amenhotepa III, można
podziwiać w zachodnich Tebach – stanowią prawdopodobnie pozostałość po
świątyni grobowej tego faraona, zniszczonej w wyniku trzęsienia ziemi. Gigantyczne, mierzące ponad 15 m rzeźby tronującego władcy zwane są Kolosami
Memnona, ponieważ w czasach starożytnych zaobserwowano, że o wschodzie
słońca jeden z nich wydawał tajemnicze gwizdy, które zinterpretowano jako
lamenty poległego pod Troją bohatera skarżącego się matce Eos (Jutrzence).
Dźwięki okazały się skutkiem nagrzewania się powietrza wewnątrz spękanego
posągu i ustały po renowacji. Amenhotep III i jego żona Teje byli rodzicami
Amenhotepa IV, inicjatora religijnego i artystycznego przewrotu.
W czasach Nowego Państwa rozpowszechnił się w Tebach, stolicy królestwa, kult Amona jako głównego bóstwa państwowego, wcześniej czczonego
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lokalnie. Bóg powietrza i wiatru, opiekun natury, wyobrażany był pod postacią
mężczyzny w koronie przystrojonej wysokimi piórami lub jako Amon-Re pod
postacią człowieka z głową barana. Poświęcone mu zostały dwie najokazalsze
świątynie tebańskie: Świątynia Narodzin Amona w Luksorze i świątynia Amona-Re w Karnaku, połączone biegnącą wzdłuż Nilu drogą procesyjną, zwaną
aleją baranów od zdobiących ją 40 kamiennych kriosfinksów (sfinksów z baranimi głowami). Budowę pierwszej z tych świątyń rozpoczął Amenhotep III,
natomiast kompleks w Karnaku zaczęto wznosić jeszcze w czasach Średniego
Państwa pod rządami Sezostrisa I. Obie świątynie rozbudował Ramzes II.
Kultowi Amona i władzy jego kapłanów przeciwstawił się młody faraon
Amenhotep IV. Odwołując się do objawienia religijnego, wprowadził henoteizm
– formę pośrednią między poli- i monoteizmem, uznając Atona (wcześniej uważanego za emanację Re) za najwyższego boga. Z rozkazu faraona, który przyjął
imię Echnatona, świątynie Amona zamknięto, co doprowadziło do krwawych
zamieszek. Echnaton wybudował na północ od Teb, w środkowym Egipcie, nową
stolicę, nazwaną Achetaton (Horyzont Atona), obecnie Tell el-Amarna (Tall al-Amarina). Rewolucja religijna łączyła się z krótkotrwałymi, ale wyraźnymi zmianami w sztuce – nowy styl, zwany amarneńskim, opisywany bywa jako zwrot ku
realizmowi. Atona wyobrażano symbolicznie jako słoneczną tarczę ze skierowanymi w dół promieniami (w odróżnieniu od wcześniejszych bogów egipskich nie
miał ludzkiej ani zwierzęcej reprezentacji). Wizerunki faraona nie są idealizowane, ale wręcz charakterystyczne: z wydłużoną twarzą, wydatnym podbródkiem,
wątłym ciałem, nadmiernie szerokimi biodrami i opadającym brzuchem. Częstą
stylizacją jest również nienaturalnie powiększona mózgoczaszka. Cechy te niektórzy badacze są skłonni uważać za objawy choroby genetycznej zwanej zespołem Mafrena. W analogiczny sposób przedstawiano królewską rodzinę: żonę,
słynną z urody królową Nefertiti, i ich córki. Zachowały się reliefy i malowidła
przedstawiające faraona z rodziną oddających cześć Atonowi oraz niespotykane
wcześniej sceny familiarne, ukazujące bliskie relacje członków rodziny.
Najsłynniejszy wizerunek królowej, popiersie Nefertiti odnalezione w Amarnie, a obecnie znajdujące się w Neues Museum w Berlinie, uważane jest za egipski ideał kobiecej urody. Niespełna półmetrowa, wapienna rzeźba przedstawia
królową w błękitnym, wysokim czepcu, zasłaniającym włosy i czoło. Twarz
szczupła, o regularnych rysach i spokojnym, majestatycznym wyrazie, szyja
smukła, z wyraźnie zaznaczonymi ścięgnami, przystrojona bogatym naszyjnikiem. Obwódki oczu podkreślone zostały czarną kredką. Posągowi brakuje
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lewej źrenicy, lewe ucho zostało ukruszone. Popiersie jest harmonijnym połączeniem realizmu i stylizacji – stanowi jeden z najczęściej kopiowanych zabytków starożytnego Egiptu.
Po śmierci Echnatona tron objął jego syn (ze związku z drugorzędną żoną,
najprawdopodobniej siostrą), Tutanchamon, który przywrócił kult Amona
i przeniósł stolicę do Memfis. Z jego krótkiego, niespełna 20-letniego życia
i 10-letniego panowania zachowały się stele w Karnaku oraz liczne posągi,
ale najbardziej znanym zabytkiem pozostaje jedyny niezrabowany grobowiec
w Dolinie Królów. Schorowany i zmarły nagle w młodym wieku władca, został
pochowany najprawdopodobniej w nieprzeznaczonym dla siebie, ale gotowym
już grobowcu. Jego odkrycia dokonali Howard Carter i Carnarvon 26 listopada 1922 roku – odnaleziono skarbiec oraz nienaruszony sarkofag z mumią.
W skarbcu znalazły się m.in. złocone rydwany, tron, liczne, bogato zdobione meble, posągi bóstw opiekuńczych, kosztowności, a także ponad sto lasek,
www.falakultury.pl
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którymi miał się podpierać kulejący władca. Ostatnia z trzech zawierających
się w sobie trumien, o wadze 110,4 kg i długości 188 cm, została wykonana
z kutego złota. Złota maska, przechowywana wraz z całym wyposażeniem grobu w Muzeum Egipskim w Kairze, przedstawia twarz młodego faraona w chuście nemes z głowami sępa i kobry – symbolami bogiń opiekuńczych Górnego
i Dolnego Egiptu – i z ceremonialną sztuczną brodą. Broda została ukruszona
w 2014 roku podczas prac porządkowych i doklejona zwykłym klejem, co wywołało międzynarodowy skandal.
Niezwykle ciekawym przykładem malarstwa z okresu Nowego Państwa są
malowidła ścienne z grobu tebańskiego skryby i urzędnika średniego szczebla,
Nebamuna (Menny), odkryte w jego grobowcu w 1820 roku, a datowane na
1350 p.n.e. Do najbardziej znanych należą: Nebamun polujący na ptactwo oraz
Tancerki, gdzie postacie nagich tańczących dziewcząt zostały ukazane z pełnego
profilu, a nie w perspektywie odrzutowanej, a przygrywającą do tańca flecistkę
widzimy en face. Motywy wypasu gęsi z malowideł w grobowcu Nebamuna pojawiały się w akademickich obrazach Alma-Tademy i Weguelina, a sceną uczty
z tancerkami inspirował się Paul Gauguin, malując swój postimpresjonistyczny
obraz Ta matete w 1892 roku. Styl empire, charakterystyczny dla czasów napoleońskich, wykorzystywał motywy sfinksów, obelisków i stylizowanych dekoracji.
Sztuką Egiptu inspirowała się także secesja – przedstawiała bogate ornamenty
liści palmowych, papirusów, kwiatów lotosu, skarabeuszy oraz stosowała wyraźny linearyzm w przedstawianiu postaci.
Faraonem, który pozostawił najwięcej imponujących zabytków, określanym
czasem jako wielki budowniczy, był Ramzes II. Do jego największych inwestycji
należą: wykończenie wielkich świątyń w Karnaku i Luksorze, świątynia grobowa Ramesseum, kompleks świątynny w Abu Simbel z cudem słonecznym oraz
świątynia w Medinet Habu.
W Świątyni Narodzin Amona w Tebach (znana też jako Świątynia Luksorska) ustawiono pylony o szerokości podstawy 65 m, tworząc monumentalną
bramę. Pierwotna symetria budowli nie jest obecnie zachowana, ponieważ
przed pylonami stoi tylko jeden z dwu 25-metrowych obelisków – drugi, wywieziony w 1833 roku, znajduje się na Place de la Concorde w Paryżu. Na dziedzińcu, otoczonym podwójnym portykiem, odprawiane były ceremonie religijne, które wierni mogli obserwować zza pylonów. Dalej znajdowało się atrium
hypostylowe (z rzędami równomiernie rozmieszczonych kolumn), zwane salą
Amenhotepa III. Najstarsza część świątyni, poświęcona tebańskiej triadzie:
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Amonowi, jego małżonce Mut i synowi Chonsu, składała się z sali boskich
narodzin, sali pojawień z kultową barką oraz sanktuarium z posągiem bóstwa.
Trzykilometrowa droga procesyjna, wzdłuż której pierwotnie ustawiono
365 posągów kriosfinksów, prowadziła do kompleksu świątynnego Amona-Re
w Karnaku, rozbudowywanego przez kilkaset lat – największej świątyni starożytnego świata. Zabudowania wzniesione są wzdłuż dwóch osi: wschód–zachód, prostopadłej do Nilu, oraz północ–południe, prowadzącej do świątyni
Mut. Na osi głównej postawiono sześć bram z pylonów, które oddzielają kolejno: dziedziniec z posągiem Ramzesa II i Wielki Hypostyl, czyli salę, w której
rozmieszczono równomiernie 134 kolumny (najwyższe z nich mierzą 23 m
i mają kapitele w kształcie rozwiniętych kwiatów papirusu, a niższe – pąków;
różnice w wysokości kolejnych kolumnad zostały wykorzystane do zaprojektowania świetlików w stropie), wąski dziedziniec z salą Amenhotepa III i dziedziniec bogini Wadżet z 30-metrowym obeliskiem Hatszepsut, a w centrum
– najstarsze kaplice. Na terenie świątyni znajdowało się też jezioro służące pierwotnie do rytualnych oczyszczeń kapłanów.
W południowym Egipcie, w Abu Simbel na granicy z Nubią, Ramzes II
wzniósł dwie kute w skale świątynie poświęcone bogom światła oraz bogini
miłości Hathor. Fasadę pierwszej – Wielkiej Świątyni, zwanej też świątynią Ramzesa – zdobią cztery 20-metrowe kolosy tronującego faraona, drugiej – kroczące
posągi Ramzesa i jego ukochanej żony Nefertari. Atrakcją sanktuarium był tzw.
cud słoneczny: w określonych dniach roku, 22 lutego i 22 października, wschodzące słońce wpadało do głównego sanktuarium świątyni i oświetlało trzy
z czterech znajdujących się tam posągów: wizerunek Amona-Re, Ramzesa i Re-Horachte. Jedynie posąg Ptaha, stworzyciela świata, pozostawał nieoświetlony.
Pierwotnie budowle stały na brzegu Nilu, dzięki czemu były widoczne w trakcie rzecznej podróży. Świątyniom groziło jednak zalanie spowodowane budową
Wielkiej Tamy Asuańskiej w 1971 roku i utworzeniem sztucznego zbiornika
– Jeziora Nasera. Zabytki zostały w latach 1964–1968 rozebrane na części
i przeniesione 65 m wyżej, ponad planowany poziom wody. Ponowny montaż wymagał dodatkowo usypania okrywy – sztucznych wzgórz. Kierownikiem
tych prac był polski archeolog i egiptolog, uczestnik wielu prac badawczych
i rekonstrukcyjnych w Egipcie, Kazimierz Michałowski. Śmiałe przedsięwzięcie
ratowania świątyń powiodło się niemal całkowicie, bo zachowano nawet cud
słoneczny. Współczesnym udało się powtórzyć efekt osiągnięty przez starożytnych architektów, ale z jednodniowym przesunięciem.
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Ramzesa pochowano w Dolinie Królów, a jego mumia znajduje się w Muzeum Egipskim w Kairze. Świątynia grobowa władcy, zwana Ramesseum, której
pełna nazwa brzmiała Siedziba Milionów Lat w Jedności z Tebami, zachowała się
w ruinach w Tebach Zachodnich. Na jej dziedzińcu znajdował się kolos faraona
wysokości 20 m (obecnie rozbity). Na ozdobionych reliefami pylonach uwieczniono zwycięstwa władcy pod Kadesz. Na kompleks architektoniczny składały
się również świątynia ojca Ramzesa, Setiego, królewski pałac oraz ogrody.
Ciekawym zabytkiem malarskim z okresu XIX dynastii jest tancerka wykonująca mostek – namalowano ją na wapiennym ostrakonie ok. 1200 p.n.e. Przedstawiono ją z profilu, w sposób symetryczny i dynamiczny zarazem. Rysunek
smukłego ciała jest uproszczony i stylizowany, tak że całość wygląda bardzo nowocześnie. Na uwagę zasługują również płaczki z grobowca Ramzesa III – grupę
zróżnicowanych postaci kobiecych ukazano w perspektywie kulisowej. W grobowcu skryby Nachta znajdują się słynne przedstawienia uczty z wizerunkiem
niewidomego harfiarza oraz nagiej tancerki, ukazanej na tle harfistki i flecistki.
W okresie późnym, z powodu kryzysu politycznego i gospodarczego, nie
pojawiały się imponujące zabytki ani nowatorskie rozwiązania formalne – inspirowano się raczej poprzednimi stylami. W 663 roku p.n.e. Teby zniszczył najazd
www.falakultury.pl
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Asyryjczków, a w 525 Egipt został podbity przez Persów. Hellenistyczne odrodzenie sztuka egipska przeżyła pod panowaniem Ptolemeuszy – dynastii macedońskiej, wywodzącej się od jednego z wodzów Aleksandra Wielkiego, Ptolemeusza Sotera. Faraonowie macedońscy rezydowali w Aleksandrii, ale koronowali
się zgodnie z tradycyjnym obrządkiem w Memfis. Ostatnimi władcami tej dynastii byli słynna Kleopatra VII, jej mężowie i bracia Ptolemeusz XIII i XIV oraz
syn, Ptolemeusz XV Cezarion, uznawany za naturalnego syna Juliusza Cezara.
Za czasów Ptolemeusza V, w 196 roku p.n.e. powstał słynny kamień z Rosetty – bazaltowa płyta, na której inskrypcję ku czci faraona zapisano trzema
rodzajami pisma. Dzięki porównaniu zapisów egipskich z tekstem greckim odczytano hieroglify. Kamień, w wyniku postanowień pokoju francusko-angielskiego z 1801 roku, trafił do Londynu i jest przechowywany w British Museum.
Do największych budowli wzniesionych w czasach panowania Ptolemeuszy
należy świątynia Horusa w Edfu na południu kraju, niedaleko Elefantyny. Jest
po Karnaku drugą co do wielkości świątynią egipską – z monumentalnymi pylonami, dziedzińcem otoczonym kolumnadą, salą hypostylową i rytualną barką w sanktuarium. Nowością w tradycyjnym układzie świątyni było stawianie
na dziedzińcu przed hypostylem niewielkich pawilonów kultowych, zwanych
mammisi, które służyły procesjom obrzędowym związanym ze świętami narodzin bóstwa. Takie budowle powstawały w okresie ptolemejskim i rzymskim,
m.in. w świątyniach Hathor w Denderze i Izydy na File.
Wyjątkowym zabytkiem helleńskiego Egiptu są tzw. portrety fajumskie, czyli malowane na desce portrety grobowe tworzone od I do V wieku n.e. Zastąpiły
one tradycyjne gipsowe pośmiertne maski nakładane na twarz zabalsamowanych zwłok. Napływowa ludność (głównie Grecy i Żydzi) przyswoili sobie egipskie zwyczaje pogrzebowe, ale w miejsce masek umieszczali malowane portrety
zmarłych. Wizerunki były realistyczne, ukazane z półprofilu lub en face. Przedstawiają osoby w różnym wieku i rozmaitego pochodzenia. Wykonywane były
zazwyczaj temperami, z delikatnym światłocieniem. Wczesne reprezentowały
wysoki poziom artystyczny – oddawały osobowość zmarłego w poruszający,
również dla współczesnych, sposób. Z czasem uległy schematyzacji, prawdopodobnie przez powielanie gotowych wzorów.
Nowe tysiąclecie przyniosło systematyczny upadek kultury Egiptu i niszczenia jego zabytków. W 48 roku p.n.e. wskutek pożaru spowodowanego bitwą
morską podczas inwazji Juliusza Cezara spalił się Bruchejon – największa
biblioteka starożytnego świata, utworzona przy aleksandryjskim Muzejonie,

70



www.falakultury.pl

Starożytny Egipt

instytucie naukowym powołanym przez Ptolemeusza I Sotera. Po samobójczej
śmierci Kleopatry VII w 30 roku p.n.e. Egipt stał się częścią cesarstwa rzymskiego. W 391 roku, w efekcie dekretów teodozjańskich (ogłaszających chrześcijaństwo religią państwową cesarstwa i likwidujących kulty pogańskie) zburzono Serapejon – przyświątynną bibliotekę gromadzącą dorobek intelektualny
i kulturowy starożytności. Ostatni zachowany zapis hieroglificzny datowany
jest na 394 rok n.e.
W 415 roku na ulicach Aleksandrii, najprawdopodobniej z rozkazu biskupa
Cyryla, zamordowano neoplatońską filozofkę i wybitną matematyczkę, Hypatię
– nauczycielkę, która pielęgnowała tradycje intelektualne starożytności i była
zwolenniczką tolerancyjnego współżycia różnych wyznań. (Hypatia jako jedyna kobieta-filozof znalazła się na słynnym fresku Rafaela Santi Szkoła ateńska
z 1509 roku). W połowie V wieku z rozkazu cesarza Justyniana zamknięto
świątynię Izydy na wyspie File, położonej na Nilu w pobliżu I katarakty. Wedle wierzeń egipskich był to pierwszy święty skrawek lądu, który wynurzył się
z pierwotnego chaosu i jednocześnie ostatnie miejsce religijnego kultu liczącej
ponad cztery tysiące lat cywilizacji starożytnego kraju Kemet.
www.falakultury.pl
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Mur Zachodni
(tzw. Ściana Płaczu),
pozostałość Świątyni
Jerozolimskiej

K

ulturę Izraela można nazwać kulturą księgi, ponieważ podstawowym zapisem dziedzictwa religijnego i historycznego jest Tanach. Zabytki kultury
materialnej mają o wiele mniejsze znaczenie niż kultury duchowej, dzieła o charakterze sakralnym zaginęły lub zostały zniszczone, podstawowym środkiem
ekspresji jest słowo.
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Nazwa biblia pochodzi z greki i oznacza księgi Starego i Nowego Testamentu, natomiast Biblię hebrajską określa się mianem Tanachu, co jest skrótem od
nazw jej trzech części: Tory (Prawo), Newim (Prorocy) i Ketuwim (Pisma). Hebrajski kanon stanowią 24 księgi opisujące stworzenie świata i pierwszych ludzi
oraz dzieje narodu żydowskiego: od początków epoki brązu do historycznych
dat uwolnienia Izraelitów z niewoli babilońskiej dekretem Cyrusa. Przekaz ustny jest starszy od słowa pisanego. Większość ksiąg spisano w języku hebrajskim,
a ostatnie w biblijnym aramejskim (księgi Ezdrasza i Daniela). Tradycyjnie autorstwo Pięcioksięgu, który prawdopodobnie powstał ok. XIII wieku p.n.e.,
przypisuje się Mojżeszowi. Kanon hebrajski uformował się prawdopodobnie
między II wiekiem p.n.e. a II wiekiem n.e. Historyczne autorstwo i pochodzenie
ksiąg to przedmiot wielu teorii i nieustannych badań.
Dzięki Tanachowi historia i wierzenia Izraelitów są dobrze znane, choć ta
księga nie jest dokumentem historycznym w tradycyjnym rozumieniu. Zawiera
mity wielu plemion oraz opis kształtowania się religijnej i kulturowej tożsamości Izraela. Forma literacka i styl są bardzo zróżnicowane: zawierają epickie
opisy, treść objawienia, przytaczane wypowiedzi, spisy i wyliczenia oraz pieśni
i psalmy. Język ma często charakter metaforyczny, symboliczny.
Jest to historia święta: opis relacji między Bogiem a narodem wybranym oraz
losy tego narodu ujęte z perspektywy religijnej. W początkowym okresie wiarę
Izraelitów można opisać jako monolatrię (wyznawanie jednego, plemiennego
boga ze świadomością istnienia innych systemów wierzeń), która następnie
przemienia się w monoteizm – wiarę w istnienie jedynego, osobowego, niematerialnego, wszechmogącego stwórcy i zwierzchnika. Wszelkie inne wyznania są
uznane za bałwochwalcze.
Naród żydowski wywodzi się od mitycznego przodka Abrahama, który ok.
XX wieku p.n.e. na polecenie Boga opuszcza miasto Ur w Mezopotamii i wyrusza do kraju Kanaan (południowo-wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego,
tereny dzisiejszej Palestyny). Prowadzi koczowniczy tryb życia plemion pasterskich epoki wczesnego brązu. Symbolem jego przymierza z Bogiem i przynależności do narodu wybranego staje się obrzezanie (Rdz 17,1-5).
Około XVII wieku p.n.e. część Izraelitów osiedla się w Egipcie (historia
Józefa i jego dziesięciu braci, synów Jakuba). Prawdopodobnie na początku
Nowego Państwa popadają w niewolę. Pierwsza historyczna, pozabiblijna
wzmianka o narodzie żydowskim to egipska inskrypcja, nazywana stelą
Merenptaha, datowana na lata 1224–1208 p.n.e. Hieroglificzny zapis wymie-
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nia Izrael wśród krain i plemion podbitych
przez faraona.
Za okres życia Mojżesza i ucieczki Izraelitów z Egiptu uznaje się najczęściej XIII
wiek p.n.e., choć podaje się również wiek XV.
Niewątpliwie najdonioślejszym wydarzeniem
Exodusu jest przekazanie tablic z dziesięciorgiem przykazań na górze Synaj (Horeb)
i Nowe Przymierze. Dziesięć Oświadczeń to
wedle tradycji żydowskiej zbiór moralnych
zakazów i nakazów dotyczących oddawania
czci Bogu oraz relacji we wspólnocie, wyrytych na kamiennych tablicach przez samego
Boga. Przykazania przytoczone są w Księdze
Wyjścia 20, 2-17, a następnie w Księdze Powtórzonego Prawa 5,6-21. Znajduje się tam
zapis: „Nie uczynisz sobie rzeźby ani podobizny wszystkich rzeczy, które są na niebie
w górze i które na ziemi nisko, i które są
w wodach pod ziemią”. Prawo Mojżeszowe
zakazuje wykonywania wizerunków ludzkich i zwierzęcych, co oznacza, że sztuka
obejmuje przede wszystkim architekturę
i rzemiosło artystyczne. W zdobnictwie
używa się ornamentów roślinnych i niekiedy symbolicznych postaci zwierzęcych. Rzeźba i malarstwo przedstawiające postacie i sceny biblijne Starego Testamentu są związane z późniejszą tradycją chrześcijańską. Sceny historyczne: bitwy, hołdy i portrety, przedstawiające Izraelitów to najczęściej
wytwory sąsiadujących plemion: Asyryjczyków i Filistynów.
W Księdze Wyjścia Bóg daje niezwykle szczegółowe przepisy dotyczące
zorganizowania kultu: wykonania przedmiotów kultowych, przybytku, ołtarza,
a nawet szat kapłańskich (Wj 25-31). Opisy zawierają wskazanie materiału,
z jakiego przedmioty mają być wykonane, dokładne wymiary, kolory, zdobienia – stanowią więc doskonałą podstawę do rekonstrukcji. Autorem zlecenia
i koncepcji wykonania przedmiotów jest sam Bóg, który przekazuje wykonawcom precyzyjne instrukcje. Mojżesz i Izraelici (artyści, rzemieślnicy) są podwww.falakultury.pl


Tanach


Stela
Merenptaha,
Muzeum
Egipskie
w Kairze



75

STAROŻYTNOŚĆ

wykonawcami, wcielają religijną ideę w materialne kształty. Być może właśnie
w boskich dyrektywach określających kultowe artefakty należy dopatrywać się
genezy estetycznych koncepcji natchnienia i pojmowania artysty jako medium
transcendentnego przekazu.
Kopie tablic z Dekalogiem, wykute przez Mojżesza po rozbiciu oryginalnych, przechowywano w Arce Przymierza – jednym z najsłynniejszych przedmiotów żydowskiej sztuki sakralnej. Była to wedle opisu skrzynia z drewna
akacjowego ze złotym obiciem, zamykana złotą płytą (kapporet) zdobioną wyobrażeniem Cherubów osłaniających cenną zawartość skrzydłami. Prócz tablic
przechowywano w niej laskę Aarona i dzban z manną. Arka stanowiła znak
bożej obecności. Czczono ją, ustawiając przed nią menorę – siedmioramienny świecznik wykonany ze złota, z kielichami o kształcie kwiatów migdałowych na ramionach. Menora jest najstarszym symbolem Izraela, wyobrażonym w herbie państwowym. Arka początkowo przechowywana była
w Namiocie Spotkania, zwanym też Przybytkiem Mojżeszowym – przenośnym
miejscu kultu w czasie wędrówki po pustyni, a następnie w Świątyni w Jerozolimie. Zaginęła po jej zburzeniu w 586 p.n.e.
Świątynia Jerozolimska, wzniesiona w latach 966–959 p.n.e. przez króla Salomona, syna Dawida, była jedyną świątynią judaizmu, uznawaną za miejsce
bezpośredniej obecności Boga wśród swojego ludu. Znajdowała się na wzgórzu
Moria – miejscu, gdzie miała mieć miejsce pierwsza ofiara Abrahama. Dokładny
opis Świątyni: jej wymiarów, wyposażenia, materiałów, z jakich została wykonana, oraz królewskiego pałacu znajduje się w 1 Księdze Królewskiej (1Kr 6-8).
Świątynia została wybudowana z drewna cedrowego sprowadzonego z Libanu
i cała wyłożona złotem. W sanktuarium znajdowały się złocone postacie Cherubów, a na ścianach – płaskorzeźby aniołów, palm i girlandy kwiatów. Składała się z dziedzińca, na którym mogli gromadzić się wierni, Miejsca Świętego
z ołtarzem oraz Miejsca Świętego Świętych (hebr. Kodesz Ha-Kodaszim), gdzie
przechowywano Arkę Przymierza. Sanktuarium, uważane za miejsce obecności
Boga, było niedostępne dla wiernych, jedynie raz w roku odwiedzał je arcykapłan. Pierwsza Świątynia została zburzona w ok. 587 p.n.e. przez najeźdźców
babilońskich Nabuchodonozora II. Po ponadpółwiecznej niewoli babilońskiej
wzniesiono Drugą Świątynię ok. 520 p.n.e. W świętym przybytku zabrakło jednak Arki, która zaginęła. W 67 roku p.n.e. Judeę podbili Rzymianie. Za Heroda
Wielkiego, ok. 20 roku p.n.e. Świątynia została rozbudowana – jej wspaniałość
opisywał w Wojnie żydowskiej Józef Flawiusz. W 70 roku n.e., po powstaniu Bar
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Relief z łuku
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Kochby przeciwko dominacji rzymskiej, Świątynię zburzono i nigdy nie została
odbudowana.
Po zdobyciu Jerozolimy w 637 roku Arabowie wybudowali na ruinach Świątyni Kopułę na Skale, prawdopodobnie przykrywającą Miejsce Świętego Świętych. Pod skałą znajduje się jaskinia, zwana Studnią Dusz, która mogła służyć
za schronienie dla arki w czasie najazdów. W 715 roku na wzgórzu świątynnym
wzniesiono meczet Al-Aksa – Najdalszy z Meczetów. Jerozolima stała się miejscem nie tyle łączenia, co ścierania się wielu tradycji religijnych i kulturowych.
Ze Świątyni Jerozolimskiej zachował się jedynie fragment muru herodiańskiego, zwany Murem Zachodnim lub Ścianą Płaczu, stanowiący obecnie najświętsze miejsce religii żydowskiej. Nazwa pochodzi od opłakiwania zburzenia
Świątyni przez Rzymian – na pamiątkę tego wydarzenia wierni obchodzą żałobne święto Tisza be Aw. W załomach muru umieszczają karteczki z modlitwami. Budowane na całym niemal świecie synagogi są bożnicami – domami
modlitwy dla wiernych, podczas gdy Świątynia Jerozolimska miała być domem
i miejscem bezpośredniej obecności samego Boga.
Sztuka starożytnego Izraela, za względu na zmienne koleje losów i zakaz
przedstawiania wizerunków ludzkich, pozostawiła stosunkowo niewiele zabytków, choć zachowały się ich bardzo dokładne opisy. Tradycja słowa i pamięć
wiernych podtrzymują dziedzictwo religijne i kulturowe narodu żydowskiego.
Zapisy Starego Testamentu stały się fundamentem trzech religii księgi: judaizmu, chrześcijaństwa i jego licznych odłamów oraz islamu. Okazały się niewyczerpanym źródłem inspiracji i tematów dla sztuki chrześcijańskiej. Stanowią,
obok tradycji greckiej, istotny filar europejskiej myśli filozoficznej.
www.falakultury.pl
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Fresk z bykiem z pałacu
w Knossos, Muzeum
Archeologiczne w Heraklionie

K

ultura zwana minojską rozwijała się na Krecie od
wczesnej epoki brązu i trwała od 3000 do ok.
1100 p.n.e. Zaliczana, wraz z helladzką i cykladzką,
do kultur egejskich, odgrywała w tym czasie wiodącą rolę kulturową i gospodarczą w basenie Morza
Śródziemnego. Nazwa pochodzi od mitycznego króla
Minosa, syna Zeusa i Europy, który wsławił się sprawiedliwymi rządami. W uznaniu zasług również po
śmierci, w Hadesie, pełnił funkcję sędziego, a jego
imię stało się tytułem władców Krety. Homer pozostawił opis wyspy jako kwitnącej, żyznej i ludnej.

STAROŻYTNOŚĆ

W kulturze minojskiej wyróżniono trzy okresy. W pierwszym, trwającym
w przybliżeniu od 2700 do 2000 p.n.e., na Krecie istniało wiele małych miast-państw żyjących w pokoju, o czym świadczy fakt, że osad nie fortyfikowano.
Mieszkańcy utrzymywali się z rolnictwa i rzemiosła: hutnictwo brązu i garncarstwo były wysoko rozwinięte. Ważną gałąź gospodarki stanowiło rybołówstwo, a ze ślimaków zwanych szkarłatnikami pozyskiwano niezwykle ceniony
barwnik – purpurę. Bogactwo przyniosły Minojczykom nadwyżki żywności:
oliwy, winorośli i miodu, którymi handlowano z Cykladami, Cyprem, Rodos
i Wschodem.
Miód i winorośl miały znaczenie religijne – przygotowywane z nich napoje pełniły funkcję świętych, odurzających napitków w kulcie Zeusa, a później
Dionizosa. W starożytnej Grecji, zanim jeszcze rozwinięto uprawę winorośli,
wytwarzano miód – to właśnie jego uważano za eliksir życia i nektar bogów. Mit
o Zeusie opisujący rytualne wytwarzanie miodu związany był właśnie z Kretą
i poprzedzał analogiczny mit o małym Dionizosie i tajemnicy sporządzania
wina. Matka Rea ukryła Zeusa przed ojcem Kronosem w jaskini na zboczu góry
Ida; swoim mlekiem wykarmiła go koza Amaltea. Ułamany róg Almatei stał się
legendarnym rogiem obfitości, wypełniającym się wszelkimi darami natury –
rogi były faktycznie często używane jako naczynia kultowe i przeznaczone do
kosztowania odurzających napitków. Pszczoły, które przed udomowieniem często gnieździły się w jaskiniach, zostały wedle mitu mamkami Zeusa. W jaskini
przygotowywano rytualny napitek: zabijano zwierzę ofiarne, najczęściej sztukę
bydła, zaszywano otwory ciała zwierzęcia, tworząc naturalny bukłak i czekano,
aż w rozkładających się wnętrznościach wyroją się pszczoły. Proces fermentacji
miodu powiązany był z kalendarzem i ruchem planet – święty napój powstawał
w dzień narodzin Zeusa, a wylanie się złotego płynu utożsamiano z promieniującym z jaskini światłem (imię Zeusa tłumaczy się jako przebłyskiwanie, oświecanie). Węgierski badacz mitologii Karl Kérenyi z minojskiego kultu Zeusa jest
skłonny wywodzić późniejszy kult Dionizosa i świętowanie winobrania.
Ze względu na swoje oddalenie od stałego lądu Kreta ocalała podczas inwazji Achajów na kontynentalną Grecję. Z okresu średniominojskiego (2000–
1750 p.n.e.) pochodzą pierwsze pałace, budowane bez fortyfikacji. Popadają
one w ruinę ok. 1700 p.n.e. z powodu wewnętrznych walk lub trzęsienia ziemi. W gruzach zachowały się tabliczki z pismem linearnym A, którego do tej
pory nie udało się odczytać. Ewolucja pisma w kulturze minojskiej obejmuje
pismo ideograficzne, zwane kreteńskimi hieroglifami, oraz dwa systemy syla-
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biczne: pismo linearne A i późniejsze
pismo linearne B, jedyne odczytane.
Najbardziej znanym zabytkiem piśmienniczym Krety jest dysk z Fajstos,
datowany na lata 1700–1600 p.n.e.,
przechowywany w Muzeum Archeologicznymw Heraklionie.
Okres późnominojski zwany złotym
wiekiem Knossos (1700–1400) wiąże
się z powstaniem drugiej generacji pałaców, również w mniejszych miastach
jak Malia czy Fajstos. Pałac był nie
tylko siedzibą władcy, ale prawdziwym
centrum życia społecznego: gromadził
administrację, warsztaty rzemieślników
oraz spichlerze, w których przechowywano zapasy żywności i nadwyżki
produkcji przeznaczone na handel.
Najokazalszy pałac w Knossos zbudowano na planie zbliżonym do kwadratu
o boku długości ok. 150 m i wznosił się na dwie lub trzy kondygnacje. Właśnie
ta budowla jest pierwowzorem dzisiejszego wyobrażenia labiryntu. Centralny
dziedziniec pełnił funkcje kultowe: mieścił ołtarze i jamy ofiarne. Przylegały
do niego pomieszczenia oficjalne oraz kwatery prywatne, rozmieszczone wokół
mnogości mniejszych dziedzińców, tworząc prawdziwą plątaninę zakamarków
i korytarzy.
Z labiryntem łączy się szereg mitów: Minos odmówił Posejdonowi ofiary z najdorodniejszego byka, więc obrażony bóg mórz sprawił, że żona Minosa Pazyfae zapałała żądzą do tego zwierzęcia. Dedal, wynalazca i architekt,
zbudował drewnianą krowę, dzięki której doszło do zbliżenia między królową
i bykiem. Owocem tego związku była hybryda o ludzkim ciele i głowie byka,
zwana Minotaurem (bykiem Minosa). Król nakazał zamknąć go w labiryncie,
wybudowanym przez Dedala pod pałacem w Knossos i żądał od podległych
Aten daniny w postaci dziewcząt i młodzieńców na ofiarę dla potwora. Syn
ateńskiego władcy, Tezeusz, przybył na Kretę wraz z innymi skazańcami. Od
Ariadny, córki Minosa i Pazyfae, otrzymał kłębek nici, dzięki któremu po zabiciu Minotaura znalazł drogę powrotną z labiryntu. Porzucił jednak kreteńską
www.falakultury.pl
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Pałac
w Knossos,
stan obecny
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królewnę, w której zakochał się bóg Dionizos, uczynił ją swoją żoną i zabrał
na Olimp. Minos zamknął Dedala i jego syna Ikara w labiryncie – więźniowie uciekli dzięki sporządzonym przez Dedala skrzydłom sklejonym woskiem.
Wbrew przestrogom ojca, Ikar zbliżył się zbytnio do słońca, które roztopiło
wosk, i spadł w morskie fale u wybrzeży wyspy Samos. Morze, które go pochłonęło, zwane jest Ikaryjskim.
Nazwa labiryntu pochodzi od labrysa – topora o podwójnym ostrzu, broni
o funkcji symbolicznej i rytualnej, dość szeroko rozpowszechnionej w epoce
brązu. Labrys stał się minojskim symbolem władzy, a pałac w Knossos nazywany bywał pałacem podwójnej siekiery. Prócz labrysa oznakami godności królewskiej były lilie i berło, wyobrażane często na ścianach pałacu. Knossos, liczące
kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, sprawowało prawdopodobnie zwierzchnictwo kultowe nad pozostałymi miastami wyspy.
Na Krecie epoki brązu rozpowszechnił się kult bogini matki, przy braku
bóstw męskich: solarnych i niebiańskich. Bogini, nieznanej z imienia, przywww.falakultury.pl
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sługiwał tytuł Potnia, czyli Pani – w inskrypcjach była wymieniana jako „pani
labiryntu”. Nieobecność imienia może świadczyć zarówno o uniwersalności
(oczywistości) jej kultu, jak i jego misteryjnym charakterze – imię poznawane
jest dopiero we wtajemniczeniach. Wielka bogini Krety wydaje się przypominać
pod wieloma względami późniejszą Demeter, której imię oznaczało matkę ziemię, czczoną również jako Potnia Siton – pani zbóż. Poświęcone jej były kłosy,
mak i żurawie. Potnia Theron, wspomniana przez Homera pani dzikiej zwierzyny, była najprawdopodobniej połączeniem minojskiej bogini matki i późniejszej Artemidy.
Bogini dbała o płodność ziemi, czczono ją jako żywicielkę wszelkiego stworzenia. Jej atrybuty to węże, byki, róg i labrys, które w późniejszych okresach
zostały przejęte przez kult męskich bóstw uranicznych. Przyrodę postrzegano
w formie cykli: przemian rodzenia i obumierania – zmieniające skórę węże stanowiły symbol odradzającego się życia. Byka, ale również lwa, panterę oraz hybrydy, jako twory chaosu, uznawano za ucieleśnienie dzikości, ekspresję sił natury tworzącej i niszczącej. Rytualne, urządzane na głównym dziedzińcu pałacu
tauromachie – zawody w skokach nad głowami szarżujących byków, stanowiły
trybut dla bogini władającej dziką naturą. Słynny Fresk z bykiem, zachowany
w Knossos (ok. 1600 p.n.e.), przedstawia w niezwykle żywiołowy sposób rozpędzone zwierzę i trzy postacie: dwie dziewczyny i młodzieńca wykonującego
salto nad jego grzbietem. Postacie przedstawione są w pozach „zatrzymanego
ruchu”: w wybranej fazie czynności i z widoczną muskulaturą, podkreślającą
wysiłek i dynamizm.
Przytoczone wcześniej kreteńskie mity dotyczące męskich bogów nieba
i herosów są późniejsze niż kult wielkiej macierzy: minosi pierwotnie pełnili zapewne funkcję królów-kapłanów bogini. Należy pamiętać, że to Pazyfae,
żona Minosa, była nieśmiertelna, a Ariadnie, której imię można tłumaczyć jako
”najświętsza”, oddawano boską cześć w wielu rejonach Morza Śródziemnego.
Jej wyniesienie na Olimp jako małżonki Dionizosa można uznać za późniejsze
dostosowanie jej kultu do kontynentalnej religii greckiej.
Niezwykle ciekawym i dość tajemniczym rytuałem, a jednocześnie sposobem artystycznej ekspresji, był geranos (lub geranikos), czyli taniec żurawi.
Pierwszy odtańczył go Tezeusz, wspólnie z ocalonymi towarzyszami, w świątyni Apollina na wyspie Delos. Geranos przypominał taneczny korowód – grupa osób powiązanych sznurem wykonywała skomplikowany układ obrazujący
drogę wyjścia z labiryntu – dlatego zwano go też tańcem labiryntu. Przebieg
www.falakultury.pl
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ścieżek ukazany był, co ciekawe, z lotu ptaka, czyli niemożliwej dla błądzącego w korytarzach transcendentnej perspektywy. W wierzeniach Greków żurawie pełniły funkcję psychopompów – przewodników dusz do krainy zmarłych.
W tańcu prowadzący kierował symbolicznie uczestników w stronę życia lub
śmierci za pomocą licznych zwrotów i wirażów. Geranos był tańczony w Grecji
do XIX wieku, a w Rodopach – bałkańskim paśmie górskim – i na Sardynii
bywa wykonywany po dziś dzień w okresie Wielkanocy. W klasycznej Grecji,
ok. V wieku p.n.e. słowem geranos, czyli żuraw, określano rodzaj teatralnej machiny – podnośnika, który unosił postać ponad scenę, co symbolizowało wędrówkę w zaświaty lub kontakt z bóstwem, czyli wkroczenie w nadprzyrodzony
porządek. Znaczenie żurawia jako ramienia dźwigu zachowało się do czasów
obecnych w wielu językach.
Kult religijny sprawowano na Krecie najczęściej w otwartej przestrzeni.
Procesje i obrzędy odbywały się często pod gołym niebem, na zboczach gór
i w lasach, a rytualne tańce i ofiary – na głównym dziedzińcu pałacu. Funkcje
religijne sprawowały kobiety. Najsłynniejsza rzeźba sztuki minojskiej, datowana na 1500 p.n.e., zwana jest potocznie Boginią z wężami, ale przedstawia raczej kapłankę. Fajansowa figurka kobiety ubranej w otwarty, odsłaniający piersi
i podkreślający talię gorset oraz długą, fałdzistą, bogato zdobioną spódnicę ma
wysokość 29,5 cm. W uniesionych w geście oracji rękach trzyma węże, a wysoki
kapelusz ozdobiony jest sylwetką siedzącej pantery.
Na Krecie typowym motywem zdobniczym były wizerunki byków. Ryton
w kształcie głowy byka ze złoconymi rogami, datowany na XVI wiek p.n.e., służył prawdopodobnie do libacji, czyli składania ofiary dla bóstwa przez wylanie
cennego płynu: miodu, wina, oliwy. Rytony wywodziły się z formy naturalnego
rogu, a następnie przybrały kształty stylizowanych głów zwierząt. Ich cechą
charakterystyczną była możliwość stawiania ich tylko na wylewie, co determinowało wylanie lub wypicie jednorazowo całej zawartości.
W pałacu w Knossos zachowały się kamienny tron z gryfami i liczne freski. W malarstwie ściennym widać wyraźne inspiracje sztuką egipską: postacie
przedstawiane są z profilu, często w perspektywie odrzutowanej, z precyzyjną
linią rysunku i oczami podkreślonymi makijażem. Gesty są wyraziste, czytelnie
przedstawiające poszczególne czynności, a stroje i fryzury niezwykle kunsztowne. Do najsłynniejszych przedstawień należy „Paryżanka” (ok. 1500 p.n.e.)
– wyszukany strój i upięte misternie włosy składają się na portret ówczesnej
elegantki. W kolorach fresków dominują czerwona ochra, ciemny błękit, poma-
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rańcze i sjena. Mimo znacznego realizmu w ukazaniu postaci, użycie kolorów
jest często niezgodne z naturą, jak w przypadku niebieskich małpek. Niektóre
freski przedstawiają realne zwierzęta: ptaki, delfiny, stworzenia morskie, a niektóre fantastyczne hybrydy. Freski w stylu kreteńskim zachowały się również na
Santorynie (staroż. Thera). Do bardziej znanych należą Walczące dzieci i Wiosna (ok.1650 p.n.e.), przechowywane w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach.
Najazd Dorów ok. 1100 p.n.e. okazał się końcem sztuki minojskiej. Przez
blisko trzy tysiące lat ta wspaniała kultura pozostawała w zapomnieniu, aż
do odkrycia przez brytyjskiego archeologa sir Arthura Evansa na początku
XX wieku. W 1930 roku ukazała się jego książka Palace of Minos (Pałac Minosa
w Knossos), opisująca i porządkująca znaleziska. Evans był też autorem kontrowersyjnej rekonstrukcji pałacu.
www.falakultury.pl
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Brama Lwów
w Mykenach

K

ultura mykeńska uchodzi za najstarszą kontynentalną kulturę grecką. Została stworzona przez
napływową ludność indoeuropejską, która zwała siebie Achajami. Trwała od XVI wieku p.n.e. do podboju
ich terytorium przez Dorów w XII wieku p.n.e. Rozwijała się na obszarze obejmującym część Macedonii,
Tesalię, Grecję Środkową, Peloponez i zaanektowaną
Kretę. Najważniejszymi miastami były Mykeny, Argos, Pylos i Tyryns. Ekspansja Achajów przebiegała
drogą morską na zachód w kierunku Sycylii oraz na
wschód w rejony Cypru i Jonii do zachodnich wybrzeży Azji Mniejszej, ale niewątpliwie najsławniejszym
ich podbojem stała się Troja.

STAROŻYTNOŚĆ

Achajowie przejęli od mieszkańców Krety znaki ich pisma, których używali
do zapisywania języka greckiego, tworząc w ten sposób pismo linearne B. Miało
ono charakter sylabiczny z nielicznymi ideogramami i zostało odczytane w 1953
roku przez brytyjskich lingwistów Michaela Ventrisa i Johna Chadwicka.
Przedstawiciele kultury mykeńskiej byli wojownikami – budowane przez nich
miasta miały charakter obronnych twierdz. W odróżnieniu od pałaców kreteńskich były zamknięte i silnie ufortyfikowane. O potężnych murach obronnych
Tyrynsu, budowanych z bloków kamiennych ważących nawet po 10–12 t, krążyły legendy, że wznieśli je mityczni cyklopi. W Mykenach zachowała się Brama
Lwów, przez którą miał przechodzić wracający spod Troi Agamemnon. Relief
nad 20-tonowym nadprożem wyobraża dwa lwy wsparte o podstawę centralnie
umieszczonej kolumny i zwrócone ku sobie utłuczonymi obecnie głowami.
Ściany pałaców pokryte były freskami, wyraźnie nawiązującymi stylem,
formą i kolorystyką do malarstwa kreteńskiego. Inspiracje sztuką minojską widoczne są również w złotnictwie: w grobowcach odnaleziono złote kolczyki
i kubki z motywem podwójnych spiral oraz scenami walki byków. Charakterystyczne dla sztuki mykeńskiej były również złote pieczęcie wyobrażające starcia
wojowników, i bogata złota biżuteria.
Na dziedzińcach cytadeli odkryto liczne groby szybowe i komorowe. Znaleziono w nich niezwykle bogate dary, świadczące o kulcie zmarłych. Najbardziej
znanym znaleziskiem jest złota grobowa maska przedstawiająca twarz mężczyzny z brodą i wąsami, niesłusznie zwana maską Agamemnona, ponieważ pochodzi sprzed wojny trojańskiej (ok. 1500 p.n.e.).
Achajowie czcili wiele bóstw – można zauważyć początki kultu bogów olimpijskich – najważniejszym bogiem był Posejdon. Zachowała się niewielka rzeźba z kości słoniowej przedstawiająca dwie boginie, prawdopodobnie płodności
i urodzaju, utożsamiane z Demeter i Kore.
Największą budowlą grobową jest znajdujący się w pobliżu Myken skarbiec
Atreusza, zwany też grobowcem Agamemnona. Kamienny, przykryty ziemnym
nasypem tolos został zbudowany na planie zbliżonym do koła, ze sklepieniem
w formie pozornej kopuły. Do wnętrza prowadzi odkryty korytarz, zwany dromosem, i brama z trójkątnym otworem odciążającym konstrukcję. Sklepienie
zostało wykonane dzięki technice przesuwania 33 kolejnych warstw kamieni
ściennych stopniowo ku środkowi. Podziemna kopuła zainspirowała Juliusza
Słowackiego podczas podróży w 1839 roku do napisania wiersza Grób Agamemnona.
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Dramatyczne i krwawe dzieje rodu Atrydów: Atreusza, jego
synów Menelaosa i Agamemnona, jego żony Klitajmestry i ich
dzieci: Ifigenii, Elektry i Orestesa stały się tematem kluczowych dla kultury europejskiej
dzieł literackich: Iliady Homera
i tragedii Ajschylosa Oresteia,
której prapremiera odbyła się
w 458 p.n.e. w Atenach.

Troja
Odkrywcą skarbów grobowych
w Mykenach i ruin Troi był
niemiecki archeolog – samouk,
pasjonat Homera, Heinrich Schliemann. Poświęcił życie i prywatny majątek
poszukiwaniom śladów homeryckiego świata. Dzięki analizom zachowanych
zapisów doszedł do wniosku, że Troja znajdowała się na terenie dzisiejszej Turcji, w Troadzie, niedaleko ujścia cieśniny Dardanele, na wzgórzu Hissarlik. Od
1871 roku Schliemann prowadził tam amatorskie prace wykopaliskowe, dzięki
którym odsłonił ułożone warstwowo ruiny dziewięciu osad, budowanych kolejno w tym miejscu. Jako homerycki Ilion sklasyfikowano poziom VII – miasto
istniało w latach 1300–950 p.n.e. i zostało zniszczone wskutek pożaru.
W ruinach pałacu Schliemann odnalazł skarbiec, który nazwał Skarbem
Priama. W jego skład wchodziły m.in. broń, tarcze, ceramika i złota biżuteria, w tym diademy określone jako klejnoty Heleny Trojańskiej. Autentyczność
znaleziska nigdy nie została potwierdzona. Schliemann przekazał część skarbu
rządowi imperium osmańskiego (znajduje się obecnie w Muzeum Archeologicznym w Stambule), a część wywiózł do Niemiec i podarował Królewskiemu
Muzeum w Berlinie. W czasie II wojny światowej skarb został skonfiskowany
przez Armię Czerwoną i wywieziony do Związku Radzieckiego.
Wydarzenia i bohaterowie Iliady stanowili częsty temat europejskiego malarstwa: od rzymskich fresków do oświecenia, akademizmu i prerafaelitów.
www.falakultury.pl
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Portyk z kariatydami,
Erechtejon na Akropolu
w Atenach

U

padek kultury mykeńskiej, spowodowany najazdem Dorów – plemion naddunajskich, które
przez Macedonię i Tesalię dotarły do Grecji – rozpoczął okres zubożenia, wyludnienia i zacofania kulturowego, zwany wiekami ciemnymi, trwający od IX do
VIII wieku p.n.e. Sztuka starożytnej Grecji dotyczy
okresu od końca wieków ciemnych (czasem wliczanych do okresu archaicznego) do podbicia Grecji
przez Rzym w I wieku p.n.e. Dzielona jest na trzy
okresy: archaiczny, klasyczny i hellenistyczny.

STAROŻYTNOŚĆ

Okres
archaiczny
Okres archaiczny trwał niespełna trzy wieki, do wybuchu wojen perskich
na początku V wieku p.n.e. Odnowę kultury greckiej przyniosły: kolonizacja wybrzeży Morza Śródziemnego i Czarnego, pojawianie się poleis, czyli
miast-państw, adaptacja hutnictwa i obróbki żelaza oraz upowszechnienie
się alfabetu greckiego. Za legendarnego twórcę pisma greckiego uważany
jest Fenicjanin Kadmos, założyciel Teb, który dodał samogłoski do alfabetu
fenickiego, tworząc pierwszy system, w którym graficznie reprezentowane
były wszystkie głoski. Religia, język i pismo, mimo różnic w dialektach, oraz
tradycja igrzysk (za datę pierwszych przyjmuje się rok 776 p.n.e.) zapewniały panhelleńską konsolidację i wspólną tożsamość wielu autonomicznych plemion, które mimo wzajemnych zatargów odróżniały się od ludów
ościennych, uznawanych za barbarzyńców. Funkcję duchowego przewodnictwa pełniły: Olimpia, miejsce kultu Zeusa i rozgrywanych ku jego czci
igrzysk, oraz Delfy z wyrocznią Apollina. Sanktuarium delfickie uznawane
było za pępek świata. Wyznaczający go omphalos, rzeźbiony kamień o jajowatym kształcie, znajduje się obecnie w muzeum w Delfach. Dwanaście
poleis tworzyło Amfiktionię Delficką, czyli związek plemion oparty na kulcie
Apollina i Demeter, który powoływał wspólną radę kapłanów i dążył do
pokojowego rozwiązywania konfliktów, a nawet emitował wspólną monetę.
W okresie archaicznym ukształtował się typowy układ świątyni greckiej,
wywodzący się od mykeńskiego megaronu, czyli jednoizbowego, perystylowego budynku na planie prostokąta, przeznaczonego dla mężczyzn w reprezentacyjnej części zabudowań pałacowych. Izba z paleniskiem przekształciła się
w główne pomieszczenie świątyni – naos (łac. cella), mieszczący posąg bóstwa.
W niektórych świątyniach w końcu nawy znajdowało się wydzielone dodatkowe pomieszczenie – adyton, niedostępny dla ogółu wiernych, skrywający
najświętsze obiekty lub miejsce wyroczni. Na krótszej ścianie był przedsionek,
wyposażony w kolumny. Kształt megaronu stał się pierwowzorem najprostszego
planu świątyni, distilos in antis, ze ścianami przedsionka (pronaos) zakończonymi antami i wejściem usytuowanym między dwiema kolumnami. Dalszy rozwój
planów świątyń polegał na dodawaniu kolumn – dwu na przeciwległym krótkim
boku – amfidistilos in antis. Kolejne etapy to wysunięcie kolumn poza obręb
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przedsionka, przed front budynku (prostylos) oraz dodawanie jednej lub więcej
otaczających kolumnad zewnętrznych (peripteros, disteros).
W architekturze okresu archaicznego można wyróżnić dwa porządki
ze względu na kształt kolumn: dorycki, rozpowszechniony na Peloponezie,
w Italii i na Sycylii, oraz joński, pochodzący z zachodnich wybrzeży Azji Mniejszej (Miletu, Efezu).
Porządek dorycki charakteryzował się ścisłym przestrzeganiem zasad proporcji i symetrii, prostotą i monumentalizmem. Żłobione, lekko zwężające się
ku górze kolumny nie miały bazy, a ich głowice przybrały postać kwadratowej
płyty umieszczonej na mniejszej, okrągłej (echinus i abakus). Wiele elementów wywodziło się z wcześniejszej konstrukcji drewnianej, przykładowo we
fryzie belkowania nad każdą kolumną i interkolumnium znajdował się tryglif
– powtarzający się rytmicznie element dekoracyjny, przypominający trójdzielną prostokątną płytę, nawiązujący do zakończenia belki stropowej złożonej
z trzech bali. Między tryglifami znajdowały się metopy – wyodrębnione pola
o kształcie zbliżonym do kwadratu lub prostokąta, zdobione reliefami. W porządku doryckim wybudowano świątynie Zeusa i Hery w Olimpii oraz stanowiącą dziś wielką atrakcję turystyczną świątynię Posejdona na przylądku Sunion.
Kolumnady doryckie zachowały się też w późniejszym ateńskim Partenonie.
www.falakultury.pl
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W porządku jońskim – lżejszym, smuklejszym, bardziej ozdobnym niż
dorycki – baza kolumny złożona była z ułożonych naprzemiennie torusów
i trochilusów, czyli wypukłych i wklęsłych wałków. Głowicę zdobiły charakterystyczne woluty przypominające baranie rogi lub spiralne muszle, połączone rzędem wolich oczek (tzw. kymation joński). Belkowanie składało się z potrójnego architrawu i spoczywającego na nim fryzu pokrytego płaskorzeźbami
o tematyce mitologicznej, rzadziej historycznej. W porządku tym wybudowane
zostały: klasyczna świątynia Nike Apteros i Erechtejon na Akropolu. Najsławniejszą budowlą jońską był niewątpliwie Artemizjon w Efezie, zaliczany do
siedmiu cudów starożytnego świata. Budowę imponującej, mierzącej w podstawie 130x69 m świątyni sfinansował ok. 560 p.n.e. słynny z bogactwa władca
Lidii, Krezus. Projekt powierzono architektowi Chresifronowi z Knossos i jego
synowi Metagenesowi oraz Theodorosowi z Samos. Świątynia miała formę dipterosu, czyli budynku otoczonego podwójną kolumnadą. Kolumny znajdowały
się także w przedsionku i nawie głównej przybytku (w sumie 117) i osiągały
18 m wysokości przy 2,5 m średnicy. Do budowy użyto marmuru i drewna cedrowego z Libanu. Wewnątrz znajdował się kultowy posąg Artemidy w ceremonialnym stroju i nakryciu głowy, z odsłoniętymi zwielokrotnionymi piersiami.
Aretemizjon był wielokrotnie burzony i odbudowywany. W 356 roku świątynia
została spalona przez żądnego taniej sławy szewca. Został on skazany na śmierć
i damnatio memoriae, czyli potępienie pamięci – jego imię miało zostać usunięte
ze wszelkich dokumentów historycznych, więc mimo że jest znane, nie zostanie tu przytoczone. Mieszkańcy Efezu odbudowali świątynię w latach 334–260
p.n.e., odmówiwszy przyjęcia pomocy od Aleksandra Wielkiego, który w zamian chciał umieścić inskrypcję upamiętniającą jego imię. Dyplomatycznie
rzekli: „Aleksandrze, nie wypada, żeby jeden bóg stawiał świątynię drugiemu
bogu”. Hellenistyczną replikę Artemizjonu zniszczył atak Gotów w 262 roku.
Obecnie można oglądać tylko niewielkie fragmenty ruin.
W architekturze świątynnej często pojawiały się rzeźby i reliefy. Przedstawiały postacie bóstw, herosów, ludzi, sceny mitologiczne oraz postacie zwierzęce: lwy, sfinksy. W rzeźbie wolno stojącej dominowały postacie ludzkie,
wśród których można wyróżnić dwa wzorce, znane jako kuros i kore. Kuros, czyli
młodzieniec, przedstawiany był nago, w pozycji stojącej lub kroczącej, z rękoma
opuszczonymi wzdłuż ciała. Dłonie miał zaciśnięte w pięści, twarz pozbawioną
cech charakterystycznych, o spokojnym wyrazie i konwencjonalnym uśmiechu,
zwanym uśmiechem archaicznym, ufryzowane w loki włosy, często długie, opa-
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dające na plecy. Muskulatura zaznaczona
w bardziej sumaryczny niż realistyczny sposób, bryła zwarta, symetryczna, pozbawiona detali. Posągi o rozmaitych rozmiarach:
od zaledwie kilkudziesięciu centymetrów
do monumentalnych trzymetrowych, miały
znaczenie religijne i pełniły funkcje pomników. Ustawiano je przed świątyniami bóstw
jako dary wotywne (przykładowo przed
świątynią Posejdona na przylądku Sunion
czy Apollona w Delfach), na nagrobkach
oraz dla upamiętnienia zwycięzców igrzysk
olimpijskich.
Żeńskim odpowiednikiem kurosa była
kore – postać stojącej dziewczyny w długiej
luźnej szacie, z włosami opadającymi na
piersi. Jedną rękę miała opuszczoną wzdłuż
ciała, w drugiej trzymała często owoc, kwiat
lub niewielkiego ptaka. Rzeźby były malowane na wyraziste kontrastowe barwy, ale
barwniki roślinne się nie zachowały, dlatego
rzeźba grecka istnieje w zbiorowej wyobraźni jako biały marmur lub odlewy brązowe.
Kuros i kore były przedstawieniami silnie skonwencjonalizowanymi, nawiązującymi formą do posągów egipskich i stanowiącymi raczej ideał – wzorzec
postaci ludzkiej, a nie realistyczne odwzorowanie istniejącej osoby. Wraz z rozwojem sztuki rzeźbiarskiej dodawano nowe elementy, sposób przedstawienia
stawał się bardziej dynamiczny, a postać – realistyczna. Przykładem może być
Moschoforos (niosący cielę) – typ przedstawienia młodzieńca z młodym byczkiem na ramionach. W najbardziej znanej rzeźbie z Akropolu pasterz został
wyobrażony dodatkowo z brodą i w subtelnie zarysowanej szacie. Jednym
z pierwszych przedstawień konnych jest, zachowany we fragmentach, Jeździec
z Rampin, datowany na 550–540 p.n.e., w którego postaci widać już raczej dążenie do realizmu i ekspresji niż zachowania konwencji.
Za jedno z najwybitniejszych dzieł rzeźbiarskich okresu archaicznego uważany jest pomnik tyranobójców, czyli Harmodiosa i Arystogejtona, którzy dokowww.falakultury.pl
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nali zamachu na synów tyrana Pizystrata, Hippiasza i Hipparcha, zabijając tego
ostatniego. Grupa rzeźbiarska dłuta Antenora z Aten (ok. 510 p.n.e.) przedstawia postacie zamachowców stylizowane na herosów – nagie i wyidealizowane,
zwrócone do siebie barkami, z bronią w wyciągniętych ramionach. Stanowi
pierwszy pomnik historyczny, ale jednocześnie może być interpretowana jako
grecki wzór miłości homoseksualnej, ponieważ historycy, Herodot i Tukidydes,
wspominają, że tyranobójcy byli kochankami i dokonali zamachu z powodów
osobistych, żeby chronić młodego Harmodiosa przed próbami uwiedzenia
przez Hipparcha. Pomnik stał pierwotnie na agorze, czyli głównym placu –
centrum życia społecznego i politycznego polis, a po zrabowaniu przez Persów
zastąpiła go kopia wykonana przez uczniów Antenora.
W okresie archaicznym sztuka malarska sprowadzała się głównie do malarstwa wazowego, w którym można rozróżnić styl geometryczny oraz czarnoi czerwonofigurowy. Wzorami geometrycznymi zdobiono naczynia w VIII–VII
wieku p.n.e., uzyskując dwukolorowe, czarno-czerwone abstrakcyjne wzory
w postaci pasów oraz rytmicznie powtarzających się meandrów, kół, szachownic, symboli solarnych, a w późniejszym okresie również zwierząt. W malarstwie czarnofigurowym rysunki postaci ludzkich uzyskiwano, powlekając
gliniane naczynia (amfory, lekyty, kyliksy oraz tabliczki wotywne) warstwą firnisu, czyli glinki zawierającej tlenek żelaza, która po wypaleniu przybierała kolor czarny. W nieco późniejszym (ok. 530 p.n.e.) i precyzyjniejszym malarstwie
czerwonofigurowym, technika polegała na wyskrobywaniu scen na czarnej powierzchni pokrytego firnisem i wypalonego naczynia. Figury w kolorze czerwonym pozwalały na wykończenie wewnętrznym rysunkiem za pomocą pędzelka,
dzięki czemu przedstawiano więcej detali. Najczęstszym tematem były sceny
mityczne, historyczne oraz codzienne. Do najwybitniejszych artystów należeli: Sofilos, pierwszy znany z sygnatury, oraz jego uczeń Klitias, który ozdobił
słynną Wazę François. W okresie attyckim (ok. 560–540 p.n.e.) rywalizujące
szkoły stworzyli Eksekias, Lidos i Amasis.
Spośród rodzajów naczyń i zdobień na szczególną uwagę zasługują attyckie białe lekyty oraz amfory panatejskie. Lekyty, czyli smukłe dzbany z jednym uchem przeznaczone na oliwę do ciała, należały do pięknie zdobionych
przedmiotów codziennego użytku. Naczynia te, przeznaczone do namaszczania zmarłych, gruntowano na biało i zdobiono scenami związanymi z tematem
śmierci. Amfory panatejskie były zwyczajowymi nagrodami dla zwycięzców
igrzysk panatejskich, zawierającymi najcenniejszą oliwę. Wykonywano je za-
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wsze w stylu czarnofigurowym, a przedstawiały dyscyplinę sportową, w której
zwyciężył atleta, oraz wizerunek bogini Ateny. Przyczyniły się do rozpropagowania w świecie antycznym zarówno idei igrzysk, jak i wyrobów greckich
rzemieślników oraz producentów oliwy.
Za koniec okresu archaicznego przyjmuje się rok 480 p.n.e. – datę bitwy
pod Salaminą i zniszczenia Aten podczas II wojny perskiej.

Okres
klasyczny
Perskie imperium Achmenidów dokonywało systematycznych podbojów w rejonie Azji Mniejszej i Morza Egejskiego: na początku V wieku p.n.e. opanowało
Trację i Macedonię. Kiedy Milet wezwał miasta Jonii do buntu, Ateny jako
jedyne z kontynentalnych poleis udzieliły mu militarnego wsparcia, co stało się
dla Dariusza I bezpośrednim pretekstem do ataku na Attykę. Wojska perskie
www.falakultury.pl
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wylądowały w 490 p.n.e. u wybrzeży Maratonu, zaledwie 40 km od Aten. Po
pomoc do Sparty Ateńczycy wysłali biegacza Filippidesa, który pokonał trasę 246 km w półtora dnia (limit czasowy ustanowionego na pamiątkę tego
wydarzenia Spartathlonu wynosi obecnie 36 godzin). Dowodzący hoplitami
Miltiades zarządził wymarsz na spotkanie najeźdźców i dał sygnał do ataku,
gdy Persowie usiłowali zaokrętować się na swoje statki, żeby uderzyć na Ateny
z morza. Straty po stronie Persów wyniosły 6000 ludzi, podczas gdy Ateńczycy stracili tylko 200 żołnierzy. Wiadomość o zwycięstwie i ostrzeżenie przed
perską flotą przyniósł Ateńczykom ten sam Filippides. Pierwszy maratończyk
przypłacił jednak forsowny wyczyn życiem – na pamiątkę tego wydarzenia
podczas nowożytnych igrzysk olimpijskich rozgrywany jest bieg na dystansie
42,195 km. Obrońcy powrócili pospiesznie do miasta, w wyniku czego Persowie, pozbawieni przewagi i elementu zaskoczenia, zrezygnowali z oblężenia.
W 480 p.n.e. w czasie drugiej wojny perskiej syn Dariusza Kserkses wyruszył na podbój Grecji. Do ligi obronnej przystąpiło 31 greckich poleis. Podczas
gdy flota grecka usiłowała zatrzymać najeźdźców na morzu, Persowie posuwali
się lądem w głąb Tesalii. W wąwozie pod Termopilami zginął, walcząc do ostatka wraz z 300 obrońcami, wódz spartański Leonidas, odsyłając wcześniej 7-tysięczną armię sprzymierzonych Greków. Z wydarzeniem tym związanych jest
kilka słynnych cytatów: na wezwanie Kserksesa, aby złożył broń, Leonidas miał
odrzec: Przyjdź i weź, a gdy posłaniec zagroził, że Persowie zasłonią strzałami
słońce, odparł: Będziemy walczyć w cieniu. Słynne epitafium Symonidesa z Keos
wyryte na grobie Spartan brzmiało: Przechodniu, powiedz Sparcie, że leżymy tutaj
posłuszni jej prawom.
Pytia delficka poradziła Ateńczykom, by schronili się przed atakiem Persów
za drewnianym murem. W interpretacji kapłanów miała to być palisada wokół
Akropolu, jednak znający się lepiej na taktyce obronnej Temistokles przekonał
rodaków, że chodzi o okręty – z jego inicjatywy po pierwszej wojnie perskiej
wybudowano potężną flotę 300 trier, czyli trójrzędowych okrętów bojowych.
Kiedy perska armia pod wodzą Mardoniosa zdobyła, ograbiła i zniszczyła Ateny, obrońcy schronili się na trierach zakotwiczonych w zatoczce pod Salaminą.
Temistokles użył fortelu, by sprowokować atak Persów na niedogodnych dla
nich pozycjach. Okręty greckie otoczyły i zmiażdżyły potęgę perską na morzu.
Zwycięstwo, które przypieczętowała bitwa pod Platejami w 479 p.n.e., zapewniło Ateńczykom hegemonię w rejonie Morza Egejskiego i pokój. Dynamicznie
rozwijała się kultura. Okres ten nazwano złotym wiekiem, a w sztuce – klasycz-
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nym. Za jego symboliczny koniec uznaje się datę śmierci Aleksandra Wielkiego
w 323 p.n.e.
Odbudowę Aten rozpoczął Kimon. Za jego rządów wybudowano Długie
Mury łączące Ateny z portem w Pireusie: podwójny mur osłaniał drogę do
przystani, a trzeci, zwany falerońskim, zamykał lądowy dostęp do Zatoki Falerońskiej od wschodu. Fortyfikacje umożliwiały Atenom dostęp do morza i zaopatrzenie nawet podczas oblężenia. Na agorze Kimon nakazał wznieść Portyk
Malowany (Stoa Poikile) – zadaszoną halę kolumnową służącą jako ochrona
przed deszczem i słońcem. Na ścianie zamykającej portyk od tyłu umieszczono malowidła przedstawiające sceny mityczne oraz historyczne zwycięstwa
Ateńczyków: bitwę pod Maratonem i walki ze Spartą. Autorami obrazów byli
Polignot, który wprowadził do malarstwa technikę czterech barw, oraz Mikon
i Panajnos, zajmujący się również rzeźbą. W III wieku p.n.e. stoę rozsławił
Zenon z Kition, filozof, który wygłaszał tam nauki i prowadził dysputy filozoficzne, ponieważ jako cudzoziemiec nie mógł nabyć własnego budynku. Jego
doktryna filozoficzna zyskała nazwę stoicyzmu od miejsca, w którym nauczał.
Z inicjatywy Kimona wzniesiono również Hefajstejon (czasem mylnie zwany Tezejonem) – świątynię Hefajstosa u podnóża Akropolu. Zbudowany w porządku doryckim perypter, czyli budynek otoczony pojedynczą kolumnadą,
www.falakultury.pl
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dotrwał do czasów obecnych jako jeden z najlepiej zachowanych zabytków
okresu klasycznego. Nie zachowały się: joński fryz, metopy przedstawiające
sceny z życia herosów: Heraklesa i Tezeusza ani malowidła Polignota i Mikona.
Złoty wiek Aten (trwający jedynie 30 lat, do wybuchu wojen peloponeskich) łączył się z polityczną działalnością Peryklesa, który zlecał publiczne
inwestycje, m.in. odbudowę świątyń na Akropolu zniszczonym przez Persów.
Zadanie to Perykles powierzył Fidiaszowi. Najwybitniejszy rzeźbiarz starożytności zaprojektował większość rzeźb i fryzów, a budynki świątynne były dziełem architektów: Kallikratesa i Iktinosa. Najważniejszy, centralnie położony
przybytek stanowił Partenon poświęcony patronce miasta, Atenie Partenos.
Perypter o podstawie 69,51x30,86 m zbudowano w porządku doryckim z elementami jońskimi. Podzielony został na pronaos, czyli przedsionek, naos z wewnętrzną kolumnadą i posągiem bogini oraz położony na tyłach opistodomos
pełniący funkcję skarbca. Dla uzyskania wrażenia idealnych proporcji zastosowano złudzenia optyczne, m.in. lekko uwypuklono środkową część styloblatu
(powierzchni podstawy), kolumny pochylono nieznacznie do środka, a na 1/3
ich wysokości zastosowano entasis, czyli delikatne wybrzuszenie. Elementami
jońskimi były natomiast cztery kolumny skarbca oraz fryz ciągły, zdobiący
ściany świątyni na zewnątrz i wewnątrz na wysokości 11 m, przedstawiający
procesję panatenajską – największe doroczne święto ku czci patronki miasta.
W sumie wyobrażono na nim ponad 400 postaci ludzkich i 200 zwierzęcych.
Obecnie fragmenty fryzu można podziwiać w British Museum – zostały przekazane Anglikom przez tureckie władze w XIX wieku. Postacie na fryzie przedstawione są w sposób realistyczny, dynamiczny, z wyraźną ekspresją.
Przykładem stylu jońskiego jest na Akropolu niewielka, ale niezwykle piękna świątynia Ateny Nike. Otaczała ją balustrada zdobiona reliefami, z których
najsłynniejszy – Nike rozwiązująca sandał – jest jednym z najwcześniejszych
przykładów tzw. stylu mokrych szat. Było to rzeźbiarskie wyobrażenie postaci,
głównie kobiecych, w miękkich, przylegających do ciała szatach, które czyniły
zadość wymogom przyzwoitości, a jednocześnie pozwalały ukazać linie ciała.
Gest bogini rozwiązującej sandał nawiązywał do zwyczaju zdejmowania obuwia przed wejściem do świątyni, choć interpretowano go jako ukazanie boskiej
postaci w ludzkim wymiarze i codziennej sytuacji.
Kolejną charakterystyczną budowlą Akropolu uchodzącą za najwybitniejsze
osiągnięcie stylu jońskiego jest Erechtejon. Czteropoziomowa świątynia, nosząca imię legendarnego króla Aten Erechteusa, poświęcona była również Atenie
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i Posejdonowi, którzy – jak głosi znany mit
– rywalizowali o opiekę nad miastem: Posejdon uderzył trójzębem w skałę, sprawiając, że
wytrysnęła z niej słona woda, natomiast Atena podarowała mieszkańcom drzewo oliwne,
który to dar Ateńczycy uznali za cenniejszy.
Erechtejon składa się z trzech połączonych
sanktuariów z osobnymi wejściami. Najbardziej charakterystyczny jest portyk północny, zwany Gankiem Kor, którego zadaszenie podtrzymują kariatydy, czyli rzeźbione
postacie kobiece, pełniące architektoniczne
funkcje kolumn lub półkolumn. Nazwa pochodzi od karyatides, czyli dziewcząt ze wsi
Karyai, sprzedanych w niewolę i zmuszanych do ciężkiej pracy. Kariatydy Erechtejonu są, obok Partenonu, wizytówką Aten.
Monumentalny, 11-metrowy posąg Ateny
Partenos wykonany przez Fidiasza w technice chryzelefantyny – drewna okładanego kością słoniową i złotą blachą – nie zachował
się. Jego wygląd jest rekonstruowany na podstawie greckich i rzymskich kopii – miniatur,
z których najwierniejsza wydaje się Atena
z Warwakion. Bogini została ukazana w pozie stojącej, w hełmie ozdobionym sfinksem
i dwoma pegazami po bokach i w długim peplosie. W prawej dłoni, wspartej
na kolumnie trzymała niewielkie wyobrażenie Nike – bogini zwycięstwa. Lewą
rękę wspierała na tarczy (Egidzie), na której została wyobrażona głowa Meduzy,
otoczona scenami z amazonomachii i gigantomachii. Za rzymską kopię tarczy
Ateny uważana jest tzw. Tarcza ze Strangford, którą można oglądać w British
Museum. Na Egidzie Fidiasz umieścił ponoć wizerunki Peryklesa oraz własny
(byłby to pierwszy autoportret w historii).
Budowę Akropolu finansowano z danin, które Ateny ściągały z poleis wchodzących w skład Związku Delijskiego – przymierza miast greckich z czasów
wojen perskich. Chryzelefantynowy posąg stanowił rodzaj skarbu państwa,
www.falakultury.pl
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wcielonego w święty wizerunek i chronionego w centralnym punkcie miasta,
a jednocześnie dzieła olśniewającego wszystkich odwiedzających swoim bogactwem i majestatem. Fidiasz został oskarżony o przywłaszczenie cennych materiałów oraz świętokradztwo polegające na umieszczeniu portretów śmiertelników na Egidzie. Został wygnany lub zbiegł do Olimpii, gdzie stworzył posąg
Zeusa, zaliczany do siedmiu cudów świata. Była to również rzeźba w technice
chryzelefantyny, mierząca 13 m wysokości. Przedstawiała tronującego boga,
owiniętego płaszczem, w wieńcu laurowym na głowie, w jednej dłoni podtrzymującego postać Nike (wielkości dorosłego człowieka), w drugiej zaś dzierżącego długie berło zwieńczone orłem. Monumentalny posąg został zniszczony
w V wieku w wyniku pożaru.
Świątynią okresu klasycznego, łączącą wszystkie greckie porządki architektoniczne: dorycki, joński i koryncki, jest świątynia Apollina Epikurosa
(Pomagającego) w Bassaj na Peloponezie. Została wzniesiona przez mieszkańców jako wotum dla Apolla za oddalenie zarazy, a zaprojektowana
prawdopodobnie przez Iktinosa. Świątynia to jedna z najlepiej zachowanych klasycznych budowli greckich, a znaleziona tam kolumna koryncka jest
najstarszą ze znanych nam dzisiaj.
Cechą charakterystyczną porządku korynckiego jest głowica kolumny
w kształcie kalatosu ozdobionego stylizowanymi liśćmi akantu. Kalatosem nazywano wiklinowy kosz rozszerzający się ku górze, używany do noszenia płodów
ziemi w procesjach eleuzyjskich ku czci Demeter. Rzeźbę lub kolumnę wyobrażającą kobietę niosącą taki kosz na głowie nazywano kaneforą. Z czasem wyobrażenie tego rodzaju kosza przeniknęło do architektury w postaci kapitelu
kolumny – podobno pomysłodawcą tego rozwiązania był architekt Kallimach,
który zaobserwował nagrobny kosz z ofiarami porośnięty liśćmi akantu. Kolumny korynckie miały taką samą bazę jak jońskie, ale były bardziej smukłe.
W klasycznej architekturze greckiej stosowano dość rzadko, rozpowszechniły
się dopiero w okresie hellenistycznym i w starożytnym Rzymie.
Złoty wiek był również czasem rozkwitu filozofii i pojawienia się pierwszej
teoretycznej refleksji nad sztuką. Zasady piękna wyrażano w kanonie (gr. kanon – pręt, miara), czyli zbiorze reguł i wzorców opartych na matematycznie
wyrażonych proporcjach. Myślicielami, którzy zainspirowali myślenie o sztuce
w kategoriach miary, byli Pitagoras i jego uczniowie. Ustalili matematyczne prawidłowości w akustyce, odkrywając, że struny dźwięczą harmonijnie lub dysharmonijnie w zależności od tego, jaka jest ich długość. Harmonia została wyrażona
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stosunkiem liczb, a w szerszym kontekście jej odzwierciedleniem był prawidłowy
układ wielu elementów lub części. Arystoteles pisał o pitagorejczykach: „Przejąwszy się matematyką, zaczęli jej zasady uważać za zasady wszelkiego bytu” –
uważali harmonię za własność kosmicznego ładu, a dysharmonię – za obraz chaosu. Obliczalność, regularność, przejrzystość stały się synonimami rozumności
– wg filozofów greckich zarówno dobro, jak i piękno były osiągalne rozumowo.
Grecy nie odróżniali dobra i piękna w sposób wyraźny, wartości te uważali raczej za komplementarne. Pojęciem opisującym połączenie dobra i piękna
była kalokagatia (stgr. καλοκἀγαθία, pochodząca od καλὸς κἀγαθός, czyli piękny
i dobry). Piękno opisywało wygląd zewnętrzny, ale było jednocześnie wzorem
zachowania: oznaczało szlachetność, odpowiedniość, stosowność. Szczególny
przypadek stanowił filozof Sokrates, o którym mówiono, że wyglądał jak satyr,
ale jego zachowanie było wzorem mądrości, rozwagi, umiarkowania i panowania
nad sobą. Jeśli do owych zalet dodać jeszcze męstwo, z jakim walczył w wojnach
www.falakultury.pl
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w obronie Aten, nieprzejednaną postawę w niesprawiedliwym procesie i odwagę, z jaką przyjął wyrok śmierci, można go uznać za uosobienie areté (ἀρετή),
czyli greckiej cnoty. Trzeba pamiętać, że areté nie daje się opisać językiem cnót
chrześcijańskich – jej optymalnym polskim określeniem jest dzielność. Etykę
pojmowano jako estetykę egzystencji – sztukę pięknego życia. Arystotelesowska
zasada złotego środka nakazywała umiarkowanie, rozumiane jako wystrzeganie
się skrajności, przykładowo: odwaga była środkiem między tchórzostwem i bezmyślną brawurą, a biesiadowanie – między pijaństwem a abstynencją. Grecka
etyka nie opierała się na ascezie ani systemie zakazów czy nakazów.
W sztuce – rzeźbie, malarstwie, literaturze – uwieczniano szlachetne czyny
herosów i odwagę obywateli, aby przekazać je potomnym jako wzór do naśladowania. Podobnie, wizerunki zwycięzców olimpiad czy posągi młodych atletów
okresu klasycznego, dłuta Polikleta, Myrona i innych, nie służyły wyłącznie
ukazaniu piękna wysportowanego ciała, ale również wysiłku włożonego w jego
wytrenowanie: determinacji, wytrwałości, samokontroli, ducha sportowej rywalizacji, pokonywania własnych słabości. Greckie wychowanie, określane mianem paideia, polegało na kształtowaniu człowieka pięknego i mądrego dzięki
sięganiu po najdoskonalsze wzorce w celu osiągnięcia wszechstronnej doskonałości, rozumianej jako areté. Edukacja polegała na połączeniu przymiotów
ciała i ducha: gimnastyce, nauce walki, czytania, pisania, muzyki, a na koniec
umiejętności społeczno-politycznych.
Poliklet z Argos był rzeźbiarzem, w którego twórczości uwidoczniło się
dążenie do realistycznego przedstawienia postaci ludzkiej. Tworzył posągi
młodych atletów, uchwyconych w prostych, codziennych gestach, przykładowo: Doryforos, czyli niosący włócznię, albo Diadumenos – zawiązujący
opaskę. Nowością było zastosowanie zasady kontrapostu – ukazanie postaci w swobodnej pozycji stojącej, z ciężarem ciała przeniesionym na jedną
nogę, z drugą wysuniętą do przodu, ugiętą, z lekkim nachyleniem linii bioder w jedną stronę, zaś linii ramion – w przeciwną, co dawało w efekcie esowate wygięcie kręgosłupa. Taka pozycja ukazuje połowę ciała w spoczynku
a połowę w ruchu, pozwalając na zróżnicowanie przedstawienie układu
mięśni. Czasami określa się ją mianem gotowości, ponieważ stanowi naturalny punkt wyjścia do każdego ruchu. Twarz przedstawiana była raczej
realistycznie, ale bez cech charakterystycznych i wyraźnej mimiki – na obliczach atletów nie znać emocji, wysiłku ani zmęczenia. Poliklet był twórcą
pierwszego greckiego kanonu, wedle którego głowa mieściła się ośmiokrot-

104



www.falakultury.pl

Starożytna Grecja

nie w wysokości ciała, stopa stanowiła 1/6,
a dłoń – 1/10. Rzeźby Polikleta o tematyce
mitologicznej charakteryzowały się ekspresją w geście: jego Ranna Amazonka wygrała rywalizację z analogicznymi przedstawieniami Fidiasza i Kresilasa w konkursie,
który urządzono w efeskim Artemizjonie.
Na uwagę zasługiwał również jego kultowy
posąg Hery z Argos: boginię – wyobrażaną
zazwyczaj w pełnym majestacie, jako dojrzałą kobietę i małżonkę Zeusa – przedstawił jako młodą dziewczynę.
Niezwykle znanym, klasycznym przedstawieniem olimpijczyka jest rzeźba Dyskobol Myrona, znana z rzymskich kopii. Ukazuje młodzieńca rzucającego dyskiem w taki
sposób, że jego ciało wpisuje się w prostokąt, wyznaczany liniami pięty i pośladków
oraz barku, kolana i palców stopy. Ramiona układają się w kształt szerokiego koła,
powtórzonego formą trzymanego w dłoni
dysku. Całość stanowi niezwykłe połączenie dynamicznego gestu i przemyślanego,
geometrycznego układu proporcji. Wybór
momentu najbardziej charakterystycznego
dla danej czynności i poddanie go częściowej idealizacji bywa opisywane w historii
sztuki jako „zatrzymanie w ruchu”. Myron
był też autorem grupy rzeźbiarskiej Atena i Marsjasz, w której spokojna,
pełna wdzięku poza bogini porzucającej flet kontrastuje z ekspresyjnym gestem i mimiką dostrzegającego instrument satyra.
Zmiany w sposobach przedstawiania postaci widoczne są w reliefie nieznanego autora, zwanym Tronem z Ludovisi (ok. 460 p.n.e.) przedstawiającym
narodziny Afrodyty. Bogini została ukazana w stylu mokrych szat, z wyraźnie
podkreślonymi piersiami. Na pobocznej płycie znalazł się pierwszy znany akt
kobiecy w sztuce starożytnej Grecji – siedząca flecistka. Kolejne novum to ukawww.falakultury.pl
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zanie elementów krajobrazu: postacie hor, opiekunek ładu natury asystujących
bogini, stoją na kamienistym gruncie.
Na uwagę zasługuje także Nike autorstwa Pajoniosa z Mende. Rzeźba przedstawia boginię w stylu mokrych szat, odzianą w krótki chiton. Ponadnaturalnej wielkości rzeźba umieszczona była na wysokim postumencie, wyobrażona
w chwili lotu, co podkreślał rozwiany płaszcz. Jest to jedno z najwcześniejszych
poprawnych anatomicznie studiów kobiecego ciała, a jednocześnie niezwykle
sugestywne i ekspresyjne przedstawienie artystyczne.
Wizerunki postaci historycznych: przywódców, wodzów, filozofów, przedstawiano najczęściej w formie popiersi. Portrety były rozpoznawalne, lekko idealizowane, choć zachowujące cechy charakterystyczne. Do najbardziej znanych
należą głowy Peryklesa, Alkibiadesa, Herodota, Sokratesa,
Pierwsze greckie definicje sztuki opierały się na koncepcji mimesis (stgr.
μιμήσις – imitacja, podobieństwo), czyli zasadzie twórczego naśladownictwa.
Tę zasadę najczęściej kojarzy się z naśladowaniem rzeczywistości, co w sztukach wizualnych bywa utożsamiane z dążeniem do realizmu, a nawet iluzjonizmem. W taką interpretację wpisują się anegdoty sławiące klasycznych
malarzy, przykładowo: do winogron namalowanych przez Zeukisa zlatywały
się ptaki, a widzowie, stając przed zasłoną wyobrażoną na obrazie Parraziosa,
usiłowali ją unieść. Należy jednak pamiętać, że mimesis oznaczała też naślado-
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wanie rzeczywistości mitycznej: w tym obrzędy religijne, cykliczne święta oraz
konwencjonalne wyobrażenia bóstw, dopiero z czasem nabierające cech typowo
ludzkich. Nawet w sztuce świeckiej wyobrażano raczej ujęty w kanon ideał niż
realną osobę. W filozofii mimesis mogła oznaczać naśladowanie proporcji matematycznych (pitagorejczycy) albo świata idei (Platon).
Zarówno Platon, jak i Arystoteles definiowali sztukę (w tym poezję i tragedię) jako naśladowanie rzeczywistości, ale zupełnie inaczej ją oceniali. Mówi się,
że Platon oddał sztukę za prawdę: choć sam był utalentowanym poetą i wybitnym znawcą Homera, postanowił ostro ocenzurować, a nawet usunąć sztukę
ze swego idealnego państwa, ponieważ uważał ją za naśladowanie wyłącznie
widoku, a nie prawdziwego bytu. Jedyny prawdziwy, bo wieczny i niezmienny
byt stanowiły idee, które były wzorami rzeczy. Wytwory sztuki, naśladujące
przedmioty, były naśladowaniem drugiego stopnia – kopią kopii idei. Sztuka
nie pełniła wedle Platona funkcji poznawczej: łudziła, mamiła, wprowadzała
w błąd, nie odwoływała się do rozumu, ale wybujałych uczuć. Naśladowała lichy
pierwiastek w człowieku (uczucia, nieopanowanie) i schlebiała mu, dlatego była
szkodliwa społecznie, zwłaszcza przy wychowaniu żołnierzy (Państwo, księga X).
Arystoteles – przeciwnie, twierdził, że mimesis, czyli instynkt naśladowczy,
to zdolność i przyjemność naśladowania związana z naturą ludzką. W Poetyce
podał pierwszą, słynną definicję tragedii: „Tragedia jest to naśladowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej i posiadającej (odpowiednią) wielkość,
wyrażone w języku ozdobnym, odmiennym w różnych częściach dzieła, przedstawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi doprowadza do „oczyszczenia” [kátharsis] tych uczuć”. Za genezę
sztuki tragicznej uznaje się obrzędy religijne (misteria dionizyjskie), a koncepcja kátharsis bywa wywodzona z rytualnych oczyszczeń, związanych z obrzędami religijnymi. Interpretacje etyczno-intelektualne kátharsis u Arystotelesa
zakładają poskromienie prostych uczuć za pomocą świadomości opartej na wiedzy. W interpretacjach psychologicznych oczyszczeniem jest wydobycie i złagodzenie afektów: cel sztuki to wzbudzenie u widza uczuć litości i trwogi dzięki
identyfikacji z bohaterem, aby następnie oczyścić umysł z tych doznań. Estetyka postrzega kátharsis jako właściwą siłę (dynamis) tragedii, czyli jej funkcję
związaną z konstrukcją fabuły dramatycznej, dzięki któremu rozwiązują się
zdarzenia – rozpoznanie to oczyszczenie zawiłości, właściwe uporządkowanie.
W okresie klasycznym Teatr Dionizosa w Atenach przeżywał intensywny
rozwój, aby w okresie późnoklasycznym osiągnąć pełen rozkwit. Umiejscowww.falakultury.pl
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wiony u stóp Akropolu, na początku V wieku p.n.e. był niewielkim, zaimprowizowanym wokół świątyni Dionizosa przybytkiem z drewnianymi ławami.
W połowie wieku pojawiły się malowane dekoracje, które przyczyniły się do
rozwoju techniki malarskiej: ekrany z fragmentami obrazu ustawiano w rzędach, tworząc ujęcie perspektywiczne złożone z kilku planów. Za twórcę tej
metody uchodzi Agatarchos z Samos, określany przydomkiem Skenografos,
tworzący dekoracje do dramatów Ajschylosa. W 330 p.n.e. Likurg wybudował
monumentalny teatr z kamienia. W Teatrze Dionizosa wystawiali m.in. trzej
wielcy tragicy ateńscy: prócz Ajschylosa – Sofokles i Eurypides, Agaton, znany
jako gospodarz Platońskiej Uczty, oraz autor komedii – Arystofanes.
W okresie późnoklasycznym (404–323 p.n.e.), ze względu na wojny peloponeskie, Attyka straciła na znaczeniu, a prym w rozwoju kulturalnym i artystycznym zaczęły wieść poleis jońskie: Milet, Efez i Halikarnas. Do najciekawszych budowli tego okresu można zaliczyć świątynię Apolla w Didimie,
niedaleko Miletu. Było to sanktuarium hypetralne, czyli niezadaszone – rzadki
typ budowli poświęcony zazwyczaj bóstwom uranicznym i solarnym. Miało formę dipterosu w porządku jońskim z wysoką, siedmiostopniową podbudową.
Za proanosem znajdował się poprzedzony dwoma korynckimi kolumnami
adyton, czyli miejsce niedostępne dla ogółu wiernych, w którym przebywała
wyrocznia. Świątynię bogato ozdobiono: słynny jest fryz z głowami Meduz.
Najznakomitszą budowlą późnoklasyczną było mauzoleum w Halikarnasie (ok. 350 p.n.e.), zaliczane do siedmiu cudów świata. Halikarnas
znajdował się nad Morzem Egejskim w Karii (obecnie Bodrum na północno-zachodnich wybrzeżach Turcji). Nazwa budowli wywodziła się od grobowca satrapy (namiestnika) Karii, Mauzolosa, i stała się pierwowzorem wielu późniejszych monumentalnych grobowców-pomników. Budowla nie zachowała się do
czasów współczesnych – przyczyniły się do tego zarówno klęski żywiołowe, jak
i wojny religijne oraz zaniedbania. Rekonstrukcje ukazują jońskie sanktuarium
wzniesione na wysokim postumencie (łączna wysokość 45 m), zwieńczonym
kwadrygą. W British Museum można podziwiać zachowane fragmenty dekoracji, m.in.: posąg Mauzolosa z kolumnady budowli, figury koni i lwów oraz fryz
dłuta Skopasa, przedstawiający amazonomachię.
Skopas, Prakstyles i Lizyp należeli do najwybitniejszych rzeźbiarzy tego
okresu. Prakstyles był autorem pierwszego aktu bogini, tzw. Afrodyty z Knidos (ok. 360 p.n.e.), do którego pozować miała słynna hetera Fryne – kochanka artysty (jej rysy utrwalił również malarz Apelles jako Afrodyty Anadyomene).
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Posąg, wielokroć kopiowany, wywołał z początku skandal – rzeźbiarza oskarżono o świętokradztwo, a Fryne, słynąca z urody i wytwornego stylu życia,
sądzona była za bezbożność.
Lizyp, nadworny artysta Aleksandra Wielkiego, stworzył w swoich rzeźbach
nowy kanon, za którego wzór uznaje się posąg młodego atlety Apoksyomenosa,
czyli czyszczącego ciało skrobaczką. W starożytnej Grecji zabiegi higieniczne
polegały na smarowaniu ciała oliwą i piaskiem, a następnie usuwaniu resztek
skrobaczką i obmywaniu chłodną wodą. Brązowy posąg (ok. 330–320 p.n.e.),
znany z rzymskiej kopii, miał delikatniejsze, smuklejsze proporcje niż kanon Polikleta – głowa stanowiła 1/9 ciała. Twarz o nieco pochmurnym wyrazie miała silnie zarysowane szczęki. Artysta zachował układ kontrapostu,
ale dzięki wyciągniętemu do przodu ramieniu modela przełamał frontalizm
i skłonił widzów do oglądania rzeźby z wielu perspektyw.
Do najwybitniejszych malarzy należy zaliczyć Apellesa z Kolofontu, nadwornego portrecistę Filipa II i Aleksandra Macedońskiego. Malował portrety,
sceny mitologiczne i alegorie. Wprowadził wiele nowatorskich technik malarwww.falakultury.pl
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skich – słynął z delikatnego światłocienia i różu w przedstawieniach kobiecego
ciała. Jego prace nie zachowały się do naszych czasów: znane są z opisów i kopii
rzymskich, zwłaszcza pompejańskich mozaik.
Spośród malarzy szkoły attyckiej największą sławę zdobył Filoksenos z Eretrii obrazem ukazującym bitwę pod Issos – zwycięstwo Aleksandra Wielkiego
nad wojskami Dariusza III w 333 p.n.e. Malowidło, znane z pompejańskiej
kopii, można uznać za wzór sztuki propagandowej: młody władca został
przedstawiony w chwili ataku, z odsłoniętą głową i wyrazem determinacji na
twarzy. Dariusz, którego oczy są pełne przerażenia, kryje się za oddziałami
obrońców, a wśród uciekających Persów panuje chaos.
Śmierć Aleksandra Macedońskiego w 323 p.n.e. kończy symbolicznie klasyczny okres sztuki greckiej.

Okres
hellenistyczny
Okres hellenistyczny stanowi kulturowe dziedzictwo imperialnej polityki Aleksandra Wielkiego, od jego śmierci w Babilonie do podboju Egiptu przez Rzym
i śmierci ostatniej władczyni z rodu Ptolemeuszy, Kleopatry VII, w 30 r. p.n.e.
Podboje Aleksandra objęły obszar od Morza Egejskiego na wschodzie do Indii,
a na południu – ziemie Egiptu do pierwszej katarakty. Liczne miasta zakładane
przez zwycięskiego władcę, jak również uznanie greki za oficjalny język podbitych krajów, stały się czynnikami łączącymi świat grecki i cywilizacje Wschodu.
Po wojnach diadochów i zamordowaniu przez Kassandra wdowy po Aleksandrze – Roksany – wraz z jego małoletnim synem Aleksandrem IV rządy przejęli dawni wodzowie: Antygonidzi w Macedonii, Attalidzi w Pergamonie w Azji
Mniejszej, Lagidzi w Egipcie i Seleukidzi na terenach dawnej Persji. Wpływy
polityczne i kulturowe okazały się wzajemne: Grecy przejęli wiele obyczajów
ze Wschodu, doszło do wymieszania religii. Popularność zdobywały sobie kulty misteryjne z Azji Mniejszej, m.in. Dionizosa i Asklepiosa. Czczono Kybele z Tracji, fenicką Asztarte, egipską Izydę. W porównaniu z kultem bogów
olimpijskich w okresie klasycznym w wierzeniach hellenistycznych większą rolę
odgrywały emocje, przesądy i wróżby. W tym okresie w niemal wszystkich religiach Wschodu, prócz judaizmu, rozpowszechniony był kult władców.
Wielkie cywilizacje podbite przez Aleksandra wykształciły własne tradycje i charakterystyczne style artystyczne, jak przykładowo Babilon, Egipt czy
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Persja. Powstały tam synkretyczne
ośrodki kultur: greko-baktryjskiej,
greko-buddyjskiej czy greko-indyjskiej. Elementy orientalne przenikały również do sztuki basenu Morza
Śródziemnego, gdzie najważniejszymi ośrodkami stały się Ateny, Aleksandria, Pergamon i Rodos.
Przedstawienia postaci, zwłaszcza w rzeźbie i płaskorzeźbie, przestały pełnić funkcję wzoru. W miejsce wyidealizowanych bóstw, hero
sów czy atletów pojawiły się wyobrażenia ukazujące ludzkie niedoskonałości: brzydotę, starość, cierpie-nie, rozpacz, a także sceny okrucieństwa lub nieskrępowany erotyzm. Ekspresyjne, dynamiczne, poruszające dzieła dalekie już były od
klasycznego umiaru i statyki.
Tradycje klasyczne w rzeźbie kontynuowali w Atenach artyści tacy jak
Chajrestratos, twórca Temidy z Ramnos czy Damafon z Messeny, który tworzył monumentalne posągi kultowe. Najwybitniejszym przedstawicielem był
Leochares, twórca Apolla Belwederskiego (330–320 p.n.e.) i Diany z Wersalu
(ok. 300 p.n.e.), które stały się ideałami piękna w okresie neoklasycyzmu.
Do arcydzieł szkoły ateńskiej zaliczana jest również Afrodyta z Melos, lepiej
znana jako Wenus z Milo. Mierzący 2 m i 4 cm marmurowy posąg został odnaleziony w 1820 roku w ruinach akropolu Adamas na wyspie Melos przez
miejscowego wieśniaka; zakupiony przez francuskiego ambasadora w Turcji
dla króla Ludwika XVIII, rok później znalazł się w Luwrze. Posąg, datowany na 130–100 p.n.e., powstał jako kopia i kompilacja dzieł późnoklasycznych. Pierwotnie bogini wspierała się prawdopodobnie prawą ręką na
kolumnie, a w lewej trzymała jabłko – nagrodę przyznaną jej przez Parysa
po uznaniu jej za najpiękniejszą w słynnym konkursie, który przyczynił się
do wybuchu wojny trojańskiej. Rzeźba budzi zachwyt swobodnym, pełnym
gracji ułożeniem ciała i subtelną erotyką zsuwającej się z bioder szaty.
www.falakultury.pl
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Najsłynniejszymi hellenistycznymi budowlami Aten były Wieża Wiatrów
i Olimpejon. Wieża, wyposażona w zegary słoneczne, klepsydrę i wiatrowskaz,
pełniła funkcję miejskiego zegara i obserwatorium meteorologicznego. Świątynia Zeusa Olimpijskiego, dokończona w 131 roku n.e. za cesarza Hadriana,
była najokazalszą budowlą starożytnej Grecji. Do czasów współczesnych zachowało się 15 korynckich kolumn z tej budowli.
Kolejny ważny ośrodek sztuki hellenistycznej stanowiło Rodos – miasto
portowe na wyspie o tej samej nazwie, położonej w archipelagu Dodekanezu
u wybrzeży dzisiejszej Turcji, zaliczane już do Azji. Szkoła rodyjska nazywana
bywa hellenistycznym barokiem ze względu na niezwykłą ekspresję w przedstawianiu postaci i dynamiczne kompozycje grupowe. Wizytówką miasta stał się
monumentalny posąg Heliosa, zwany Kolosem Rodyjskim, jeden z cudów świata.
Wykonał go Chares z Lindos, uczeń Lizypa, zaliczany do szkoły ateńskiej, stąd
statua miała raczej klasyczną formę. Liczący 30 m kolos, ustawiony przy wejściu do portu na 10-metrowym postumencie, zbudowany został na żelaznym
szkielecie wypełnionym gliną i obłożonym spiżowymi płytami. Przedstawiał
boga słońca Heliosa w promienistym diademie, przysłaniającego oczy dłonią
i wpatrującego się w dal. Było to wotum dziękczynne mieszkańców za ocalenie
miasta z oblężenia Demetriosa Poliorketesa, wywodzącego się z macedońskich
Antygonidów, zdobywcy wielu poleis basenu Morza Śródziemnego. Ukończony
w 282 p.n.e. posąg przetrwał tylko do 226 p.n.e., kiedy zniszczyło go trzęsienie
ziemi. Jego powalone części przetrwały do VII wieku naszej ery.
Do najwybitniejszych zabytków szkoły rodyjskiej należą Grupa Laokona, Byk
Farnezyjski i Przykucnięta Afrodyta. Laokoon, jeden z bohaterów Iliady, był trojańskim kapłanem Apollona, który ożenił się wbrew woli boga i spłodził dwóch
synów. Z rozkazu obrażonego boga dwa węże wypełzły z morza i zadusiły go
wraz z synami. W kompozycji rzeźby dopatrzono się elementów narracji: jeden
z synów jest już martwy lub nieprzytomny, ojca przedstawiono w chwili agonii – jego rozpacz, cierpienie i bezsilność są najbardziej widoczne, podczas gdy
drugi syn wydaje się mieć jeszcze nadzieję na ocalenie. Rzeźba została odkryta
w 1506 roku i wtedy rozpoznano w niej arcydzieło opisywane przez Piliniusza,
który jako autorów wskazał Agesandera i jego synów: Polidora i Atenadora.
Grupa rzeźbiarska Ukaranie Dirke jest marmurową rzymską kopią z III wieku n.e. brązowego posągu autorstwa Apolloniosa i Tauriskosa z Tralles, datowanego na ok. 100 p.n.e. Ponad 3,5-metrowa rzeźba, o dynamicznej, wpisanej
w piramidę kompozycji, przedstawia mityczną scenę kaźni tebańskiej królowej
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Dirke, ukaranej za prześladowanie
kochanki Zeusa – pięknej Antiope. Monarchini została przywiązana do rogów rozszalałego byka,
który roztrzaskał ją o skały. Posąg
został odnaleziony w 1546 roku
i był przechowywany w Pallazzo
Farnese w Rzymie, dlatego znany
jest również jako Byk Farnezyjski.
Ta mityczna scena stała się inspiracją dla Henryka Sienkiewicza,
który w powieści Quo vadis opisał w analogiczny sposób torturę
zgotowaną dla Ligii, zaś Henryk
Siemiradzki, przedstawiciel polskiego akademizmu w malarstwie,
ukazał tę scenę na obrazie Dirce
chrześcijańska (1887).
Licznych rzymskich kopii doczekała się też Przykucnięta Afrodyta Doidalsesa, której brązowy
oryginał został wykonany prawdopodobnie ok. 250–240 p.n.e. Rzeźba przedstawia nagą kobietę, uchwyconą
w naturalnej pozie podczas kąpieli. Kompozycja pozwala na podziwianie postaci ze wszystkich perspektyw, a sposób ujęcia i gesty są niezwykle subtelne.
Najbardziej znaną, oryginalną rzeźbą szkoły rodyjskiej pozostaje niewątpliwie Nike z Samotraki. Autorstwo przypisuje się najczęściej Pytokritosowi z Rodos. Posąg powstał najprawdopodobniej jako wotum dziękczynne po zwycięstwie nad Antiochem III w bitwie pod Side w 190 roku p.n.e. Rzeźba, mierząca
ze skrzydłami 3,28 m, była pierwotnie ustawiona na postumencie stylizowanym na dziób okrętu. Postać została ukazana w sposób niezwykle dynamiczny:
rozłożone skrzydła sugerują lot, a rozwiane szaty podkreślające linie ciała –
opór powietrza. Odkryta w 1863 roku przez Charles’a Champoiseau, od 1884
roku wystawiana jest w paryskim Luwrze.
Styl rzeźbiarski wykształcony w Pergamonie nazywany bywa, podobnie
jak rodyjski, hellenistycznym barokiem ze względu na dramatyzm i niezwykłą
www.falakultury.pl
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Fragment fryzu
z Wielkiego
Ołtarza Zeusa,
Muzeum
Pergamońskie
w Berlinie

ekspresję przedstawionych scen. Najsłynniejszym i najbardziej imponującym
zabytkiem tej szkoły był niewątpliwie Wielki Ołtarz Zeusa. Wolno stojąca, czyli
niezwiązana ze świątynią budowla, miała kształt otoczonego jońskimi kolumnami prostokąta z dwoma skrzydłami, między którymi znajdowały się szerokie schody. Podziw wzbudzał okalający budowlę 120-metrowy fryz ze scenami
z gigantomachii, z którego zachowało się wiele płyt. Figury wykonane w wypukłym reliefie cechuje dynamizm i ekspresja, a sceny zbiorowe przedstawione
są w skomplikowanych kompozycyjnie interakcjach. Zrekonstruowany częściowo z oryginalnych elementów ołtarz znajduje się w Muzeum Pergamońskim
w Berlinie (do 2019 roku jest niedostępny dla zwiedzających). Do wybitnych
zabytków tej szkoły zaliczane są także rzeźby Umierający Gal i Gal zabijający żonę
– w przejmujący sposób oddający moment śmierci: ciało kobiety wydaje się bezwładne i zwiotczałe, w opozycji do pełnego siły i determinacji przedstawienia
mężczyzny. Z kolei rzeźby takie jak Faun Barberini albo Satyr i Nimfa ukazują postacie w swobodnych pozach, raczej rubasznych niż poważnych czy wzniosłych.
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Najważniejszymi instytucjami kultury powstałymi w Aleksandrii były: Muzejon, pełniący funkcje instytutu badawczego, towarzysząca mu biblioteka naukowa – Bruchejon, oraz Serapejon, czyli ogólnie dostępna czytelnia przy świątyni Serapisa. Najbardziej znana budowla nowej stolicy Egiptu, niezachowana
do czasów współczesnych, to niewątpliwie latarnia morska na Faros, zaliczana
do siedmiu cudów świata. Wzniósł ją na rozkaz Ptolemeusza I architekt Sostratos na wysepce przy porcie w Aleksandrii. Jej światło było widoczne z odległości
30 mil morskich. Latarnia miała wysokość ok. 120 m, była zbudowana z trzech
kondygnacji o różnym przekroju oraz kopuły zwieńczonej 7-metrowym posągiem Posejdona. Zniszczyło ją trzęsienie ziemi w 1375 roku.
Rzeźba aleksandryjska charakteryzowała się delikatnością formy, finezją
kompozycji i subtelną erotyką, dzięki czemu określa się ją czasem jako hellenistyczne rokoko. Do najbardziej znanych dzieł należy Śpiący hermafrodyta
(150–100 p.n.e.), w którego postaci widać dążenie do dramatyzacji wizerunku
i zaskoczenia widza: delikatna, leżąca sylwetka o kobiecych kształtach ma cechy
płciowe zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Nie brakowało również przedstawień
naturalistycznych, ukazujących cierpienie lub starość. Jako przykład można wymienić Mężczyznę oprawiającego barana – scena przedstawia starszego, brodatego
pasterza odzianego w owczą skórę, który rozcina brzuch i wydobywa wnętrzności
oskórowanego barana, zawieszonego za tylne nogi na drzewie. Pijaczka Myrona
z Teb (III–II wiek p.n.e.) przedstawia siedzącą na ziemi ze skrzyżowanymi nogami kobietę, obejmującą rękoma dzban. Jej pokryta zmarszczkami twarz jest
zwrócona ku górze – cała sylwetka i gesty są niezwykle ekspresyjne.
Charakterystyczne formy malarskie, które pojawiły się w okresie hellenistycznym, to obrazki satyryczne i karykatury, niekiedy zoomorficzne i hybrydalne, zwane grylloi. Twórcą tego stylu był malarz Antyfilos. Popularnością
cieszyły się również scenki rodzajowe i codzienne, z których słynął Pejrajkos.
Wielkoformatowe malarstwo mitologiczne i historyczne znane jest z opisów,
a fragmenty – z rzymskich kopii, przede wszystkim mozaik.
Sztuka starożytnej Grecji miała zasadniczy wpływ na rozwój sztuki europejskiej, przede wszystkim rzeźby i architektury. Do kanonów i tematów nawiązywali artyści prawie wszystkich epok, szczególnie renesansu, klasycyzmu,
akademizmu. Nawiązania formalne można dostrzec również w propagandowej
sztuce XX-wiecznych systemów totalitarnych. Filozofia grecka wypracowała
pierwszą teoretyczną refleksję nad sztuką, która do czasów obecnych pozostaje
fundamentem i odniesieniem badań estetycznych.
www.falakultury.pl
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Koloseum, Rzym

P

ółwysep Apeniński był kolebką znaczących kultur
i cywilizacji Zachodu. Pierwszą wieloaspektową
kulturę, złożoną z pisma, wierzeń religijnych i obyczajów, oryginalnego stylu architektonicznego i artystycznego wytworzyli na tych terenach Etruskowie.
Mimo że ulegli przewadze militarnej Rzymu, wiele
ich tradycji przetrwało w kulturze zdobywców.
Starożytny Rzym stworzył imperium zbudowane
na potędze wojskowej i imponujących wynalazkach
technicznych. Podbił pozostający pod wpływami
greckimi Wschód oraz barbarzyńską Europę Zachodnią i Północną. Jego kultura, oparta na klasycznych
wzorcach w filozofii i sztuce, skodyfikowanym systemie prawnym, instytucjonalnej organizacji politycznej i rodzącej się u schyłku starożytności etyce chrześcijańskiej, stała się zaczątkiem łacińskiej cywilizacji
Europy Zachodniej.
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Sztuka
etruska
Starożytna Etruria zajmowała tereny na północnym zachodzie Półwyspu Apenińskiego, między rzeką Arno a Tybrem (dzisiejsze Toskania i Umbria). Herodot wywodził pochodzenie Etrusków z Lidii w Azji Mniejszej, natomiast
Dionizjusz z Halikarnasu uznał ich za rdzennych mieszkańców tych terenów
– dyskusja na ten temat trwa do dziś. Najwcześniejsze ślady kultury żelaza pochodzące z przełomu IX i VIII wieku odkryto w okolicach miejscowości Villanova niedaleko Bolonii. Z tego okresu zachowały się stożkowe urny pochówku
ciałopalnego umieszczane w szybowych grobach. Etruskowie stworzyli pierwszą cywilizację zachodniego świata, a starożytny Rzym, który podbił i wchłonął
ich kulturę, zawdzięczał im wiele wynalazków i tradycji.
Organizacja polityczna opierała się na unii dwunastu miast-państw, związanych raczej religią i obyczajem niż sojuszem militarnym. Do najważniejszych
należały: Tarkwinia, Ceare, Vulci, Wetulonia, Weje, Chiusi, Peruzja Volterra
i Cortona. Etruskowie mówili własnym językiem i rozwinęli pismo, dziś tylko
częściowo odczytane. Ważnym zabytkiem piśmienniczym są odkryte w 1964
roku tzw. złote blaszki z Pyrgi (portu Ceare), pochodzące z 500 roku p.n.e., pokryte inskrypcjami w języku etruskim i fenickim. Etruskowie zapożyczyli część
liter od Greków, a późniejszy zapis łaciński stanowi przeróbkę ich alfabetu.
Struktura społeczna była bardzo zróżnicowana: rządząca arystokracja
opierała swój byt na pracy licznej grupy niewolników. Kobiety miały wysoką
pozycję, a ich swoboda i udział w ucztach wzbudzały zdumienie i potępienie
wśród Greków. Etruskowie słynęli z umiejętności cieszenia się życiem i czerpania przyjemności z biesiad, rozrywek i miłości, ale przywiązywali również
niezwykłą wagę do życia pozagrobowego, o czym świadczą rozbudowany rytuał
pogrzebowy i sztuka sepulkralna.
Religia etruska objawiona została przez proroka Tagesa, legendarnego młodzieńca-mędrca, i spisana w zbiorze świętych tekstów zwanych przez Rzymian
Etrusca disciplina. Etruskowie mieli własny panteon bóstw, ale zapożyczyli również kult niektórych bogów greckich i rzymskich. Życie ludzkie było, wedle ich
wierzeń, powiązane ściśle z całym kosmosem, dlatego rozwinęli bogaty i złożony
system wróżb, przykładowo: z lotu ptaków, błyskawic i owczej wątroby. Zachował
się brązowy model organu używany do haruspicji, zwany wątrobą z Piacenzy, któ-
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Sarkofag
z nekropoli
Banditaccia
w Caere
(Cerveteri)

ry służył etruskim kapłanom i wróżom do przepowiadania woli bogów. Na jego poszczególnych częściach wypisano odpowiadające im imiona bóstw i rejony nieba.
Etruria obfitowała w złoża miedzi, cynku i ołowiu, a na wyspie Elbie występowały rudy żelaza, dzięki czemu produkowano wiele cennych towarów
i rozwijano handel. Na morzu Etruskowie rywalizowali z Grekami, zwłaszcza
z Wielkiej Hellady, czyli Sycylii i południa Półwyspu Apenińskiego, zyskując
sobie opinię piratów. Gęste lasy stanowiły przez długi czas trudną do sforsowania, naturalną zaporę dla najeźdźców i dostarczały budulca. Domy mieszkalne
i większość świątyń budowano z drewna i gliny, więc pozostały po nich co najwyżej kamienne fundamenty. Wpływy greckie i inspiracje porządkiem doryckim zaowocowały wykształceniem porządku toskańskiego: świątynie na planie
prostokąta miały gładkie trzony wsparte na bazie. Niezwykle trwała i imponująca okazała się natomiast architektura sepulkralna. Etruskowie budowali cmentarzyska z okrągłych kamiennych tumulusów: do najbardziej znanych należą
Nekropola Monterozzi pod Tarkwinią i w Cerveteri. Drążyli również grobowce
w tufie, będące odwzorowaniem doczesnych domostw arystokracji i pokryte
licznymi malowidłami, dzięki czemu stała się możliwa rekonstrukcja etruskiego
stylu życia i obyczajów. Do najznakomitszych zabytków należą rzeźbione sarkofagi, na których pokrywach wyobrażono postacie zmarłych, na przykład sarkofag z nekropoli Banditaccia w Caere (Cerveteri) z VI wieku p.n.e., ukazujący czule
objętą parę małżonków. W sposobie przedstawiania wyraźnie widać wpływy
www.falakultury.pl
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Wilczyca
kapitolińska,
Muzeum
Kapitolińskie
w Rzymie

archaicznej rzeźby greckiej. Sarkofagi pochodzące z V wieku p.n.e. i późniejsze
są znacznie bardziej realistyczne: sarkofag małżonków z Chianciano i terakotowy sarkofag Letiti Saeianti, dodatkowo bogato zdobiony i malowany.
Wpływy greckie widoczne są m.in. w terakotowym posągu Apolla Wej
z V wieku p.n.e., przedstawionym z archaicznym uśmiechem, ale ujętym nieco
bardziej dynamicznie. Etruskowie wykształcili również własny, charakterystyczny styl przedstawiania postaci ludzkiej: były to schematyczne figury wotywne
o niezwykle wydłużonych proporcjach. Do tego stylu nawiązywał w XX wieku
rzeźbiarz Alberto Giacometti. Najsłynniejszą rzeźbą etruską pozostaje niewątpliwie Wilczyca kapitolińska, która stała się później symbolem Rzymu. Do figury pochodzącej z V wieku p.n.e. dodano w XVI wieku n.e. dziecięce postacie
Remusa i Romulusa. Niemal równie rozpoznawalna jest Chimera z Arezzo, czyli
stylizowane połączenie ciała lwa z głową kozła na grzbiecie i wężowym ogonem. Ta brązowa figura wotywna była poświęcona Tinii, bóstwu gromowemu,
etruskiemu odpowiednikowi Zeusa.
Malarstwo etruskie zachowało się przede wszystkim na wewnętrznych ścianach grobowców. Wyobrażono na nich postacie ludzkie i zwierzęce oraz motywy roślinne. Malowidła charakteryzują się wyraźnie zaznaczonym rysunkiem,
bogatą paletą barw. Wśród przedstawionych scen uwagę zwracają uczty: muzy-
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cy grający na podwójnym flecie – aulosie, kitarzyści, tancerki oraz biesiadnicy.
Postacie ukazywano najczęściej z profilu lub w perspektywie odrzutowanej:
ciała kobiet w kolorze białym, a mężczyzn – czerwonej ochry. Sławę zdobyła czarna ceramika etruska zwana bucchero nero, zdobiona często stemplowym
ornamentem, której wygląd miał imitować naczynia metalowe, droższe w produkcji. Sposób jej wypalania pozostaje tajemnicą.
Rzym, w którym na przełomie VII i VI wieku p.n.e. rządzili etruscy królowie Tarkwiniusz Stary i Tarkwiniusz Pyszny, zawdzięcza im wybudowanie kanału ściekowego zwanego Cloaca Maxima. Pozwoliło to na osuszenie podmokłych terenów między wzgórzami miasta i zbudowanie Forum Romanum. To
również Etruskowie wznieśli pierwsze akwedukty, których budowę rozwinęli
później Rzymianie.
Od V wieku p.n.e. cywilizacja etruska zaczęła podupadać. Wojny z Kartagińczykami i Grekami oraz najazdy celtyckie ograniczyły ich wpływy na morzu
i lądzie, a powstanie niewolników osłabiło wewnętrznie. Ostatecznie, po klęsce
nad Jeziorem Wadymońskim w 283 p.n.e., Etruskowie zostali podbici przez
Rzymian, a ich kultura – zlatynizowana.

Sztuka
starożytnego Rzymu
Założenie Rzymu, Wiecznego Miasta, w środkowej Italii, na siedmiu wzgórzach na lewym brzegu Tybru, nastąpiło wedle podań 11 dni przed kalendami
majowymi, w 753 roku p.n.e. Legendarny założyciel miasta to Romulus, wywodzący się rodu Eneasza, osiadłego w Lacjum bohatera wojny trojańskiej. Bliźniacy Romulus i Remus byli synami westalki Rei Sylwii i boga Marsa. Wrzuceni
do Tybru ocaleli i zostali wychowani przez wilczycę w grocie Luperkal pod Palatynem. Założyli tam miasto, którego świętą linię, pomerium, wytyczył pługiem
Romulus. Linię przekroczył Remus, co doprowadziło do bratobójczej sprzeczki
– Romulus poprzysiągł, że zabije każdego, kto przekroczy mury miasta.
Pierwszym okresem historycznym było królestwo rzymskie, trwające od założenia miasta do powstania republiki w 509 p.n.e. Rozproszone na wzgórzach
osady przekształciły się w miasto ok. 575 p.n.e., kiedy wytyczono Forum Romanum, a Kapitol uczyniono ośrodkiem kultu religijnego. Najważniejszym zabytkiem Forum z okresu królewskiego jest Lapis Niger – czarny kamień, według
legendy wyznaczający miejsce śmierci Romulusa. Znajdował się tam wolno stowww.falakultury.pl
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jący ołtarz z inskrypcją wyrytą w kamiennej tablicy. Za panowania siedmiu
królów osuszono bagniste tereny między wzgórzami i wybudowano pierwsze
świątynie, w tym Janusa, Westy oraz Jowisza Kapitolińskiego, czczonego wraz
z Junoną i Minerwą. Świątynia Jowisza Najlepszego Największego została
wzniesiona z drewna w porządku toskańskim, który przypominał dorycki, ale
różnił się od niego gładkim trzonem kolumny i wyposażeniem jej w bazę. Wielokrotnie niszczona przez pożary i odbudowywana, przetrwała do XII wieku,
choć chrześcijańscy władcy zakazali kultów pogańskich już w IV wieku. Za czasów królestwa wzniesiono też pierwszy drewniany Circus Maximus.
Po obaleniu ostatniego króla, etruskiego władcy Tarkwiniusza Pysznego, rządy przejęły rody arystokratyczne zwące się patrycjuszami. Nowy system rządów
nazwano res publica – sprawa publiczna, a pierwszymi konsulami, czyli przywódcami niepełniącymi funkcji sakralnych, zostali Brutus i Tarkwiniusz Kollatinus.
Władzę prawodawczą sprawowało zgromadzenie ludowe, a polityczną – senat
złożony z patrycjuszy. Republika przetrwała do 27 roku p.n.e., kiedy Oktawian
przyjął tytuł Augusta, czyli wywyższonego przez bogów. W tym czasie Rzym
dokonał licznych podbojów – zdobył władzę nad Półwyspem Apenińskim, Kartaginą, Grecją, Macedonią, Azją Mniejszą, a następnie Galią. Jak się okazało,
podbita Grecja miała decydujący wpływ na kulturę i sztukę Rzymu.
Rzym, prócz ekspansji terytorialnej, wprowadził wiele wynalazków cywilizacyjnych usprawniających życie mieszkańców. Należały do nich m.in. drogi,
akwedukty i termy. Już za czasów republiki rozwinięto system dróg, z których
najstarszą była Via Appia, zbudowana w 312 p.n.e., ciągnąca się z Rzymu na południe do miasta Brundisium. Drogi stworzyły system komunikacji między rozległymi prowincjami, usprawniając handel i przemieszczanie się wojsk – w ciągu dwustu lat zbudowano ich 280 tysięcy kilometrów. Linie dróg wytyczano za
pomocą przyrządu zwanego groma, jednak starożytni Rzymianie nie potrafili
wyznaczać krzywizn zakrętów, więc drogi składały się z prostych łamanych. Nie
omijano naturalnych przeszkód terenu, kopiąc tunele o długości nawet 40 m.
Drogi budowali niewolnicy, żołnierze i najbiedniejsi obywatele. Trójstopniowa
konstrukcja sprawiła, że wiele odcinków dróg przetrwało do dziś: najpierw kopano szeroki rów wypełniony piachem i kamieniami, następnie ubijano żwir
z gliną i betonem, a na powierzchnię kładziono kamienny bruk. Co każde sto
kroków, czyli co rzymską milę (1,478 km) ustawiano cylindryczny kamień,
odmierzający odległości do kolejnego miasta. Na skrzyżowaniach umieszczano
kapliczki poświęcone larom – opiekuńczym duszom zmarłych.
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Akwedukt
w Parco degli
Acquedotti
w Rzymie

Świeżą wodę (ok. 900 milionów litrów dziennie) do milionowego Rzymu
dostarczała sieć akweduktów, licząca w sumie 416 km i stanowiąca pierwowzór
współczesnych wodociągów. Nie pito wody z Tybru, ale sprowadzano ją z okolicznych wzgórz po dokładnych badaniach, którymi zajmował się m.in. uczony i architekt Witruwiusz. Za rządów Trajana inżynier Frontinus stworzył drobiazgowe
dzieło o budowie akweduktów. Wodociągi podziemne i naziemne wykorzystywały naturalny spadek gruntu i siłę ciążenia. Budowano je z rur bądź wznoszono
mosty: między wzniesieniami stawiano mury dla podparcia koryta wody, a od
wysokości dwóch metrów stosowano podpory z pełnych (półkolistych) łuków.
Dla stabilności od 21 m wysokości łuku dodawano kolejne kondygnacje – najwyższe 55-metrowe arkady miały ich trzy. Odpowiednie ciśnienie wody przy
zmiennych poziomach rurociągu zapewniało wykorzystanie syfonów grawitacyjnych. W krytych wodoszczelnych korytach stosowano osadniki oczyszczające wodę ze stałych zanieczyszczeń w formie systemów niepełnych przegród.
W Rzymie istniały trzy rezerwuary gromadzące wodę do różnych celów. Najstarszym rzymskim akweduktem była Aqua Appia zbudowana w 312 p.n.e.
Zamiana budownictwa drewnianego na murowane nastąpiła w III wieku
p.n.e., ale największe zabytki architektury rzymskiej powstały za czasów cesarstwa. Budowano z cegły łączonej zaprawą murarską. Oryginalnym rzymskim
wynalazkiem stał się beton, produkowany z mieszaniny wapna, tufu i pyłów
wulkanicznych, niekiedy z dodatkiem żwiru. Pozwalał on na wznoszenie potężnych i trwałych konstrukcji. Rzymianie stosowali porządek kompozytowy,
www.falakultury.pl
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będący połączeniem elementów jońskich i korynckich. Oryginalnym elementem
architektonicznym była arkada: połączenie dwu kolumn lub filarów półkolistym
łukiem. Stosowano je licznie przy budowie akweduktów oraz w zabudowaniach
publicznych. Motyw arkad wykorzystywany był również w łukach triumfalnych
– monumentalnych bramach, budowanych dla uczczenia zwycięstw militarnych.
Miały one formę jednego lub trzech przęseł, zdobionych półkolumnami i reliefami, zwieńczonych attyką i kwadrygą. Do czasów współczesnych w Rzymie zachowały się trzy łuki: łuk Tytusa z 81 roku n.e., Septymiusza Sewera z 203 roku
n.e. i Konstantyna Wielkiego z 312 roku, oraz ponad dwadzieścia w prowincjach.
W mieście znajdowało się pięć forów, czyli rynków, na których toczyło się życie społeczne i kulturalne. Najokazalsze było Forum Trajana projektu wybitnego
architekta Apollodora z Damaszku. Na otoczonym arkadami placu o długości
200 m znajdowały się m.in. biblioteka i bazylika. Bazylika, wielonawa budowla
na planie prostokąta, pełniła funkcję gmachu posiedzeń sądów lub hali targowej.
Nawa główna, wyposażona w okna, była wyższa od pozostałych, krytych oddzielnymi dachami, żeby doświetlić wnętrze. Na przylegającym wzgórzu stworzono
pierwsze centrum handlowe, którego uliczki, otwarte na forum, biegły tarasami
wyciętymi w zboczu. Na pięciu poziomach mieściło się 150 sklepów i jadłodajni.
Z czasów rzymskich zachowało się wiele budowli służących masowej rozrywce. Popularność zyskały znane już w Grecji odeony, czyli kryte budowle,
pełniące funkcje teatrów i sal koncertowych. Prostokątne budynki mieściły wewnątrz orchestrę i półkoliście ułożone rzędy widowni. W Rzymie znajdowały
się dwa odeony, Domicjana i Trajana, a w Grecji pod panowaniem rzymskim
kolejne: Agryppy oraz największy, wzniesiony przez Heroda Attyka.
Typowo rzymskim wynalazkiem był amfiteatr – okrągły lub półkolisty budynek, którego nazwa oznacza połączenie dwóch półkolistych teatrów. Geneza
amfiteatru wywodzi się jednak z prowizorycznych aren do walk gladiatorów
organizowanych na forach i otaczanych początkowo ławami dla widzów, a następnie oddzielanych murem. Od teatrów greckich rzymskie amfiteatry różniły
się nie tylko architekturą, ale przede wszystkim przeznaczeniem – nie służyły
Muzom i wysokiej sztuce, tylko krwawej rozrywce.
Najsłynniejszym i zarazem największym rzymskim amfiteatrem było zachowane do dziś Koloseum, zwane Amfiteatrem Flawiuszów, ponieważ budowę zlecił
w 70 roku n.e. Wespazjan, a otwarcia dokonał jego syn, Tytus, który w roku 80
zorganizował studniowe igrzyska. Charakterystyczna fasada składała się z czterech kondygnacji: trzech arkadowych i murowanej. W dekoracji zastosowano
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spiętrzenie porządków: licząc od dołu
– toskańskiego, jońskiego i korynckiego. Do wnętrza prowadziło 80 wejść.
Wewnątrz znajdował się system korytarzy i liczne pomieszczenia logistyczne, w tym bufety, sale gladiatorów
i klatki dla zwierząt. Przed deszczem
i słońcem chronił ruchomy płócienny
dach, zwany velarium. Arena otoczona
była schodkowymi trybunami, które
mogły pomieścić 80 tysięcy widzów,
a ich 5-piętrowy układ odzwierciedlał
strukturę społeczną Rzymu. Amfiteatr
służył do walk gladiatorów i zwierząt
oraz inscenizowanych egzekucji – często odgrywano sceny mitologiczne,
wybierając z nich sceny pojedynków,
tortur i kaźni. Na arenie Koloseum ginęło dziennie ok. 5000 zwierząt, co doprowadziło po raz pierwszy w historii do
zagrożenia wymarciem całych ich gatunków. Ofiary wśród ludzi przekroczyły
łącznie 700 tysięcy osób. Mimo że uśmiercenie chrześcijan miało prawdopodobnie miejsce w Cyrku Nerona, Amfiteatr Flawiuszów został w XVIII wieku
ogłoszony miejscem męczeństwa chrześcijan i od tego czasu odbywają się tam
wielkopiątkowe drogi krzyżowe. Igrzyska organizowano w Koloseum jeszcze po
uznaniu chrześcijaństwa za religię państwową i przetrwały one nawet upadek
Rzymu – ostatnie odbyły się w 528 roku.
Jedną z największych budowli rzymskich był Circus Maximus, wzniesiony
w 103 roku n.e. z rozkazu Trajana. Poprzednie gmachy cyrków spłonęły, więc
zdecydowano się na konstrukcję z kamienia i betonu zdobioną cegłami i marmurem, która przetrwała 500 lat, a do dziś zachowały się resztki fundamentów.
Cyrk o długości 500 m i szerokości 137 m mógł pomieścić 350 tysięcy widzów, co
stanowiło 1/3 mieszkańców miasta. Trybuny o wysokości 30 m podzielone były
na cztery rzędy siedzeń. W cyrku odbywały się wyścigi rydwanów (po torze długości 1400 m) oraz walki gladiatorów i zwierząt. Dla bezpieczeństwa widzów wykopano rów na brzegach areny o głębokości 10 m i szerokości 3 m z obracającym
się walcem na dnie, dzięki czemu zwierzęta nie mogły się wspiąć. Pośrodku toru
www.falakultury.pl
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znajdował się niski mur zwany spiną, na której ustawiano symboliczne przedmioty, jaja i delfiny, służące do odliczania okrążeń wyścigu rydwanów. Na rzymskiej
spinie kolejni cesarze umieszczali trofea wojenne, świadczące o ich potędze.
Architektonicznym i technicznym wyzwaniem były wzniesione w 216 roku n.e.
termy Karakalli – publiczny pałac kąpielowy, zajmujący ponad 9000 m² powierzchni. W ich skład wchodziły baseny z zimną i gorącą wodą, sauny, łaźnie,
lektoria, audytoria i ogrody. Woda podgrzewana była systemem podziemnych kotłów i kanałów podłogowych. Termy urządzono z niezwykłym przepychem: ściany i posadzki zdobiły malowidła i mozaiki. We wnętrzu znajdowały się również
arcydzieła sztuki rzeźbiarskiej, m.in. Herakles Farnezyjski – 3-metrowa marmurowa kopia brązowego posągu Lizypa, wykonana przez Glykona w II wieku n.e.
Za najwybitniejsze dzieło architektury rzymskiej, zachowane w doskonałym stanie do czasów współczesnych, uznaje się jednak Panteon. Wybudowany
został za rządów Hadriana w 125 roku n.e. na Polu Marsowym, najprawdopodobniej według projektu Apollodorosa. Nazwa wskazuje, że był świątynią poświęconą wszystkim bogom, choć istnieją świadectwa, że odbywały się tam posiedzenia sądów. Budynek ma kształt rotundy, krytej kopułą o średnicy 42,2 m
– największej wzniesionej z betonu bez użycia zbrojeń. Światło zapewnia blisko
8-metrowy otwór w sklepieniu, zwany ocullusem. Konstrukcję kopuły odciążono wycinanymi kasetonami, które pierwotnie były zdobione brązem i złoceniami. Posadzki i ściany zostały wyłożone płytami różnokolorowego marmuru.
Fasada ma postać greckiego portyku z 16 korynckimi kolumnami.
W starożytnym Rzymie powstał nowy kanon proporcji ludzkiego ciała autorstwa Witruwiusza, zamieszczony w jego dziele O architekturze ksiąg dziesięć
ok. 20–10 p.n.e. Był to kanon smuklejszy od greckich, złożony z 10 modułów,
w którym za moduł uznawano długość głowy od nasady włosów do podbródka,
a wysokość ciała była zbliżona do rozpiętości ramion. W ludzkim ciele architekt
Witruwiusz dostrzegł wzór proporcji architektonicznych. Kanon ten rozsławił
w epoce renesansu, choć nie stosował w swoim malarstwie, Leonardo da Vinci,
tworząc rysunek zwany Człowiekiem witruwiańskim (ok. 1410). Przedstawia on
nałożone na siebie sylwetki nagiego mężczyzny, stojącego w pozycji wyprostowanej i w rozkroku, z rozłożonymi ramionami, wpisane w kwadrat i koło.
Rzeźba rzymska wzorowała się na dwóch tradycjach, etruskiej i greckiej,
choć wykształciła również własny styl, zwłaszcza w okresie późnego cesarstwa. Mówi się nawet, że Rzym podbił Grecję militarnie, a następnie uległ jej
kulturowo. Artyści i rzemieślnicy italscy, często pochodzący z Grecji lub Azji
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Panteon, Rzym

Mniejszej, byli znakomitymi kopistami, dostarczającymi niemal masowo dzieła
sztuki do kolekcji bogatych patrycjuszy – stąd wiele klasycznych rzeźb znanych
jest z rzymskich kopii.
Podobnie jak architektura, rzeźba rzymska rozwijała się najintensywniej
w okresie cesarstwa i była silnie związana z polityką: pełniła funkcje propagandowe, popularyzując lub unieśmiertelniając cesarzy-fundatorów oraz sławiąc potęgę imperium. Odrębność Rzymu zaznaczała się szczególnie w reliefach o tematyce historycznej, portretach i pomnikach. Rzymskie płaskorzeźby historyczne
różniły się od greckich (głównie o tematyce mitologicznej) realistycznym, wręcz
werystycznym przedstawieniem postaci – fizycznym podobieństwem i brakiem
idealizacji. Sceny zbiorowe przedstawiano w sposób wieloplanowy i narracyjny,
a głęboki światłocień, dynamizm postaci i iluzyjność przedstawienia miały za
zadanie oddziaływać silnie na emocje widzów. Przedstawiano również elementy
krajobrazu, a na pierwszym planie – wbrew realizmowi ujęcia – postacie bóstw,
sugerujące ich przychylność, co legitymizowało polityczne i militarne działania
cesarzy, senatorów i wodzów. Do najwybitniejszych przykładów reliefu historycznego należą Ara Pacis (Ołtarz Pokoju) Oktawiana Augusta i kolumna Trajana. Ołtarz Pokoju został wzniesiony jako wotum dziękczynne po zakończeniu
wojen w 9 roku p.n.e. Relief figuralny na jego ścianach przedstawia Augusta
www.falakultury.pl
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w otoczeniu dostojników oraz postaci alegorycznych, składającego ofiary bogom. Oktawian zręcznie posługiwał się sztuką w celu zdobycia i utrzymania
władzy, kreując swój wizerunek nie tylko wybitnego wodza, ale również strażnika tradycji i kultu religijnego, a następnie „wywyższonego przez bogów”, co
drażniło zwolenników republiki. Szczególnie znane są jego dwa przedstawienia: Pontifex Maximus oraz wódz z Prima Porta. Pontifex Maximus był tytułem
najwyższego kapłana, który w republice pozostawał urzędem oddzielnym od
władzy świeckiej. August zjednoczył władzę religijną i polityczną w swoim ręku
– rzeźba przedstawia go w tradycyjnym stroju kapłana, z zakrytą głową, dopełniającego ofiary. Dwumetrowy posąg, znaleziony w willi Prima Porta, należącej do żony Augusta Liwii, to Oktawian w krótkiej wojskowej tunice, noszonej
przez legionistów, i rzeźbionej zbroi. Głowa jest wyidealizowana i przedstawia
młodego i zdecydowanego władcę, sylwetka – pełna siły i werwy, a gest dłoni
sugeruje przemowę do żołnierzy, zwaną adlocutio. Zdobienia pancerza na piersi
władcy ukazują bogów planetarnych i urodzaju oraz sceny zwrotu orłów – symboli legionów – przez pokonanego króla Partów. Wydźwięk owej sceny jest jasny: zwycięstwo i władza Oktawiana wpisują się w porządek kosmiczny i boski
plan. Biodra i ramię władcy spowija płaszcz naczelnego wodza, ale na stopach
brakuje sandałów. Nie jest to wyraz skromności ani nawet solidarności z ludem
– boso przedstawiano w sztuce wyłącznie bogów i herosów.
Kolumna Trajana, zaprojektowana prawdopodobnie przez Apollodorosa
z Damaszku, została ukończona i poświęcona w 113 roku n.e. dla uczczenia zwycięstwa nad Dakami. Wykonana z białego marmuru, liczy blisko 40 m wysokości.
Cokół zdobią trofea wojenne, a trzon ozdobiony jest spiralnym fryzem, opasującym kolumnę 23 zwojami przedstawiającymi sceny wojenne. Relief składa się
ze 155 scen ułożonych chronologicznie i narracyjnie. Wyobrażono na nim, w dynamicznie zakomponowanych scenach zbiorowych, ponad 2500 postaci, w tym
90 wizerunków zwycięskiego cesarza. W dolnej części fryz ma ok. 90 cm wysokości, a w górnej – 125 cm, aby był lepiej widoczny z dołu i dla zachowania odpowiednich proporcji dzięki złudzeniu optycznemu. W cokole umieszczono urny
z prochami cesarza i jego żony. Na szczyt kolumny można dostać się wewnętrznymi schodami. Pierwotnie kolumnę wieńczył orzeł, ale cesarz Hadrian, wychowanek Trajana, zastąpił go posągiem swojego opiekuna i poprzednika. W okresie
kontrreformacji pomnik rzymskiej dominacji zwieńczono figurą św. Piotra.
Dla rzymskiej sztuki rzeźbiarskiej charakterystyczne były również portrety
– najczęściej portretowano cesarzy, wodzów, ich małżonki oraz zasłużonych
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obywateli, a podobizny, początkowo brązowe, następnie kamienne lub marmurowe, zdobiły publiczne place i gmachy. Za czasów republiki mężczyzn portretowano werystycznie, z oznakami wieku i cechami charakterystycznymi, natomiast za cesarstwa portrety były rozpoznawalne, ale wyidealizowane. Kobiety
przedstawiano jako młode i powabne, ze staranie ułożonymi fryzurami i miękko układającymi się szatami, natomiast mężczyzn – w konwencji mężów stanu,
żołnierzy lub mędrców. Portretami mogły być popiersia, niekiedy ze znaczną
częścią tułowia, lub całe postaci.
Jednym z najwspanialszych posągów, a jednocześnie jedynym zachowanym pomnikiem konnym Rzymu jest figura Marka Aureliusza, pochodząca
ze 175 roku n.e. Blisko 3,5-metrowa rzeźba została odlana z brązu, na którym
zachowały się ślady złoceń. Siedzącego na koniu cesarza ukazano w geście sugerującym przemowę do żołnierzy, adlocutio, co podkreśla jego funkcję naczelnego wodza. Z postaci bije siła, zdecydowanie i doświadczenie, a sylwetka konia,
stanowiąca naturalne wywyższenie, dodaje pomnikowi dynamizmu i majestatu.
www.falakultury.pl
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Rzeźba nie została zniszczona w średniowieczu, ponieważ uznano ją za pomnik cesarza
Konstantyna Wielkiego, który zalegalizował
chrześcijaństwo w Rzymie. Oryginał znajduje się w Muzeach Kapitolińskich, a kopia na
Placu Kapitolińskim. Pomniki konne wzorowane na posągu Marka Aureliusza powróciły
w okresie renesansu i klasycyzmu: w Polsce
najbardziej znanym przykładem jest pomnik
księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.
Malarstwo rzymskie pozostające pod silnymi wpływami greckimi zachowało się do
czasów współczesnych w niewielkim stopniu:
malarstwo sztalugowe nie ocalało, a ścienne,
stosowane do dekoracji wnętrz, przetrwało
częściowo. Obrazy można podzielić na historyczne, służące celom politycznym, istniejące
w przestrzeni publicznej i pałacach władców,
oraz dekoracyjne, występujące w prywatnych
domach.
Najlepiej zachowane są freski pompejańskie, zakonserwowane wulkanicznym pyłem
po wybuchu Wezuwiusza w 79 roku n.e. Na
podstawie ich analizy, a także opisów Witruwiusza, w rzymskim malarstwie wyróżniono
trzy okresy. Styl pompejański pierwszy, zwany też inkrustacyjnym (II–I wiek
p.n.e.) naśladował sztukaterie i marmurowe okładziny ścian. Z tego okresu
pochodzą również mozaiki naśladujące greckie obrazy, przykładowo Bitwa pod
Issos z Domu Fauna w Pompejach. Styl drugi, iluzjonistyczny, wprowadzał
między pseudosztukateryjnymi podziałami ścian pejzaże i sceny mitologiczne.
Obrazy przypominały nieco dekoracje teatralne, a ich zadaniem było optyczne
powiększanie pomieszczeń mieszkalnych i atriów. Przykładem są freski w willi Fanniusza Synistora w Boscoreale. Styl trzeci, o symetrycznie rozplanowanej
kompozycji, koncentrował się na malarstwie figuralnym i wykorzystywał w ornamencie motywy egipskie oraz orientalne. Jednym z bardziej znanych przykładów jest Flora – Primavera z willi Arianny w Stabiae. Czwarty, zwany stylem
www.falakultury.pl
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architektury fantastycznej, tworzył iluzje nierealnych budynków, które miały
otwierać przestrzeń dzięki wyobrażonym oknom, prześwitom i widocznym
przez nie krajobrazom. Przykładem są freski w Złotym Domu (Domus Aurea)
Nerona w Rzymie i domu Wettiuszów w Pompejach.
Sztukę starożytnego Rzymu, najlepiej znaną z zabytków architektury, charakteryzowały monumentalność i zarazem użyteczność. Prócz sztuki wysokiej,
ogromną popularnością cieszyły się masowe rozrywki, których okrucieństwo
nie miało sobie podobnych w kulturze greckiej.
Artystycznym dziedzictwem Rzymu były renesans włoski, barok i klasycyzm w architekturze i rzeźbie oraz styl Napoleona I, zwany stylem empire. Do
wzorców rzymskich nawiązywała również propagandowa sztuka XX-wiecznych
systemów totalitarnych, przede wszystkim faszystowskich Włoch i nazistowskich Niemiec.

Sztuka
wczesnochrześcijańska
Sztuka chrześcijańska rozwijała się wraz z szerzeniem Ewangelii w niewielkich
wspólnotach religijnych w basenie Morza Śródziemnego. Związana bezpośrednio z wiarą i jej podporządkowana, przyjmowała często cechy formalne sztuki
ludów, wśród których się zakorzeniała, skąd wynikają różnice między przedstawieniami rzymskimi, koptyjskimi i bizantyńskimi oraz kultur innych ludów
nawróconych na chrześcijaństwo.
Najwcześniejsze zabytki rzymskiej sztuki chrześcijańskiej datowane są na
I–II wiek n.e., ale jej rozkwit rozpoczął się w roku 313, kiedy edyktem mediolańskim Konstantyna Wielkiego chrześcijaństwo przestało być prześladowane
w cesarstwie rzymskim. Teodozjusz I uznał je w 392 roku za religię państwową,
rozpoczynając jednocześnie prześladowania heretyków, pogan i wyznawców
innych religii oraz niszcząc ich świątynie i zabytki. Niespełna wiek później,
w 476 roku, upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie stał się umowną datą
rozpoczęcia okresu średniowiecza, stąd sztuka i estetyka wczesnochrześcijańska zaliczane są jeszcze do starożytności.
Pierwsze inskrypcje i freski powstały w katakumbach, czyli najstarszych
cmentarzach chrześcijańskich, budowanych w formie podziemnych tuneli, z drążonymi w ścianach, często kilkupoziomowymi wnękami (loculi). Do najsłynniejszych należą katakumby św. Kaliksta, Pryscylli oraz św. Piotra i Marcelina.
www.falakultury.pl
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Na płytach nagrobnych oraz na ścianach cubiculów (krypt rodzinnych) wyobrażano postacie ze Starego Testamentu oraz wizerunki Chrystusa i orantów.
Większość przedstawień grobowych odnosiła się do nadziei zbawienia i życia wiecznego po śmierci, jak przykładowo: paw – symbol nieśmiertelności,
gołębica przynosząca Noemu gałązkę oliwną, trzech młodzieńców w piecu
ognistym z Księgi Daniela czy wskrzeszenie Łazarza. Najczęściej spotykanymi symbolami chrześcijaństwa są w tym czasie ryba i kotwica. Ryba (gr.
Ichthys, ΙΧΘΥΣ) to akronim starogreckich słów: ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) – Jezus,
ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) – Chrystus, ΘΕΟΥ (Theoû) – Boga, ΥΙΟΣ (Hyiós) – Syn,
ΣΩΤΗΡ (Sōtér) – Zbawiciel, będących jednocześnie wyznaniem chrześcijańskiej
wiary. Kotwica symbolizuje stałość w wierze i, podobnie jak statek, odnosi się
do kierowania się w życiu zasadami wiary. Do najbardziej znanych zabytków
należy przedstawienie chleba i ryb z krypty Lucyny w katakumbach Kaliksta
(ok. 220–230), nawiązujące do „cudu pięciu chlebów i dwóch ryb” oraz łączące
symbole Chrystusa i Eucharystii. Częstymi motywami są różne formy chrystogramu, czyli monogramu Chrystusa. Najstarsze formy składały się z łacińskich
liter X i P, odpowiadających greckim chi i rho (pierwsze litery słowa Christos –
Chrystus) lub z liter I i X, odwołujących się do greckiego zapisu imienia Jezus
Chrystus. Od czasów Konstantyna istniały, ale rozpowszechniły się w okresie
późniejszym, skróty „IHS” oraz „IHC”, oznaczające pierwszą, drugą i ostatnią
literę Imienia Pańskiego w transkrypcji łacińskiej.
Chrystusa przedstawia się na wczesnych freskach i mozaikach jako Dobrego Pasterza – młodzieńca niosącego na ramionach owcę lub koźlę, otoczonego
stadem. W tradycji chrześcijańskiej jest to nawiązanie do ofiary Chrystusa jako
Baranka Bożego oraz podkreślenie jego roli przewodnika duchowego zbłąkanych grzeszników. Historycy sztuki doszukują się w tym wyobrażeniu inspiracji
formalnych greckimi wizerunkami Hermesa Krioforosa, czyli niosącego baranka. Hermes, boski posłaniec, opiekun trzód, który ukradł stada Apollina, był
uważany również za psychopomposa – wiodącego dusze do krainy zmarłych.
Mozaika z grobowca Juliuszów, datowana na połowę III wieku, przedstawiająca
Jezusa z głową otoczoną promienistą aureolą i powożącego kwadrygą, budzi
natomiast skojarzenia z wizerunkami Heliosa. Zdarzały się również przedstawienia nawiązujące do postaci cesarza jako dawcy praw, przykładowo mozaika
z apsydy mauzoleum Santa Constanza (Konstancji, córki Konstantyna Wielkiego) ukazująca Chrystusa wręczającego św. Piotrowi zwój z prawem prymatu.
W ikonografii scena ta zwana jest Traditio legis. Jezusa ukazano jako jasnowłose-
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go młodzieńca w otoczeniu wyraźnie starszych od niego
świętych Piotra i Pawła, z prawą ręką uniesioną w geście
błogosławieństwa. Kolejna mozaika z tej samej budowli przedstawia scenę Traditio clavis, czyli wręczania św.
Piotrowi kluczy do Królestwa Niebieskiego: Jezus został
wyobrażony jako tronujący, dojrzały mężczyzna z obfitą brodą i surowym wyrazem twarzy, natomiast Piotr
– w rzymskiej todze, z twarzą młodą i gładką, choć siwymi włosami. Niektórzy badacze doszukują się w tych
dwóch zupełnie różnych ujęciach Chrystusa inspiracji
greckimi i rzymskimi przedstawieniami pogańskich bogów – Apolla i Jupitera (Zeusa).
Mauzoleum Santa Constanza to budowla w kształcie
rotundy, kryta kopułą, podpieraną półkolistymi arkadami, wspartymi na korynckich kolumnach, wprowadzająca symbole chrześcijańskie do typowo rzymskiego
stylu architektonicznego. Mozaiki natomiast wskazują
na kształtowanie się oryginalnego stylu sztuki chrześcijańskiej w ornamencie i sposobie dekoracji. Dotychczasowe osiągnięcia malarstwa iluzyjnego – użycie perspektywy i budowanie głębi – zostają zaniechane na rzecz
wydobycia koloru, światła, symbolu i gestu, dla podkreślenia nie tyle ziemskiego doświadczenia, ile nadprzyrodzonego, transcendentnego porządku.
Oficjalna chrześcijańska architektura sakralna zaczęła powstawać po edykcie mediolańskim. Kościoły
wczesnochrześcijańskie nawiązujące architekturą do
rzymskich bazylik, czyli gmachów posiedzeń sądów,
od których wzięły nazwę, to budowane na planie podłużnym (prostokąta) wielonawowe budynki. Nawa
główna była wyższa od naw bocznych, ponad dachami
których znajdowały się okna, doświetlające jej wnętrze.
Nawę główną kryto dachem dwuspadowym, natomiast
boczne – osobnymi dachami pulpitowymi. Nawy oddzielano od siebie rzędami kolumn. Do klasycznego planu bazyliki dodawano czasem nawę poprzeczną, czyli


Malowidła z katakumb
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transept, dzięki czemu świątynia zyskiwała plan krzyża, oraz apsydę. Pierwsze
bazyliki stawiano w miejscach śmierci lub pochówku świętych i męczenników,
przykładowo nad grobem św. Piotra na Watykanie (pierwotna budowla, konsekrowana w 326 roku, nie zachowała się) czy Pawła za Murami (budowana w latach 386–440). Do bazylik większych zaliczane są jeszcze bazylika św.
Jana na Lateranie oraz bazylika Santa Maria Maggiore (Matki Bożej Większej). Bazylika laterańska była najwcześniej założonym kościołem w Rzymie
i pierwszą siedzibą papieży, ale liczne przebudowy zatraciły jej pierwotny
wygląd. Santa Maria Maggiore, położona na Eskwilinie, w dawnej Suburze –
dzielnicy biedoty – jako jedyna z bazylik patriarchalnych, zachowała pierwotną
strukturę wnętrza bazyliki wczesnochrześcijańskiej, wybudowanej w połowie
V wieku. Apsyda i transept pochodzą z XII, a fasada – z XVIII wieku. W trójnawowej bazylice zachowały się w apsydzie mozaiki z V wieku, przedstawiające
sceny Nowego Testamentu z udziałem Marii, począwszy od zwiastowania do
koronacji przez Jezusa. Bazylika św. Pawła za Murami jest XIX-wieczną rekonstrukcją strawionej przez pożar świątyni wczesnochrześcijańskiej. Pięcionawowa budowla, zgodnie z rzymskim sposobem budowania, została wyposażona
w atrium, czyli odkryty dziedziniec wewnętrzny. Na początku XX wieku w wyniku prac konserwatorskich udało się odtworzyć oryginalny wystrój bazyliki
Santa Sabina na Awentynie. Nawę główną oddzielają od bocznych dwa rzędy korynckich kolumn. Na uwagę zasługują rzeźbione drzwi, ponieważ jest
to jeden z nielicznych przykładów zachowanej wczesnochrześcijańskiej rzeźby
drewnianej. Wyobrażono na nich sceny Starego i Nowego Testamentu, a także
alegoryczne przedstawienie triumfu chrześcijańskiego cesarstwa. Pochodzące
z pierwszej połowy V wieku płaskorzeźby są różnorodne stylistycznie, wykonane prawdopodobnie przez różnych autorów – kontynuują tradycję antyczną lub
prezentują uproszczoną kompozycję pasową.
Rzeźba wczesnego chrześcijaństwa reprezentowana jest głównie przez bogato zdobione sarkofagi dostojników, aedicule (nisze pełniące funkcje kapliczek)
i fryzy. Do najwybitniejszych należą sarkofag Konstancji z IV wieku, zdobiony
symbolicznymi motywami winobrania oraz figurami pawi i baranków, oraz Juniusa Bassusa (III lub IV wiek) ze scenami Starego i Nowego Testamentu wpisanymi w symetrycznie, dwupoziomowo ułożone pola.
Estetyka wczesnochrześcijańska pojawiała się początkowo jedynie jako uzupełnienie rozważań teologicznych. Autorem najważniejszych tez był Aurelius
Augustinus, kanonizowany jako św. Augustyn (354–430), patrystyk i apologeta
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chrześcijaństwa, który nie ukrywał ambiwalentnych uczuć w stosunku do sztuki: jednoczesnego zachwytu i niepokoju, czy piękno muzyki i architektury nie
odwiedzie wiernych od modłów. Z perspektywy moralnej dostrzegał wyraźną
opozycję między pięknem cielesnym – przemijającym i duchowym – trwającym
wiecznie. Za najważniejsze własności piękna uznawał kształty, proporcje i liczby, które składają się na stosowny dla układu części porządek całości. W traktacie O wielkości duszy Augustyn przedstawił rygorystyczną teorię piękna jako
regularności geometrycznej, próbując przełożyć upodobanie do proporcji na
metafizyczną świadomość absolutnej tożsamości Boga: ze wszystkich kształtów za najpiękniejszy uznał punkt, ponieważ jest on niepodzielny i stanowi
centrum, początek i kres samego siebie. W myśli Augusta pojawia się charakterystyczna dla późniejszej estetyki średniowiecza tendencja do definiowania
piękna powiązanego nie ze sztuką, lecz teologią i etyką. Teoria ta jest silnie
ugruntowana w doktrynie wiary i nie wynika z doświadczenia i przyjemności
zmysłowych, ale sądów rozumu. Na pytanie: „Czy dlatego coś jest piękne, że
się podoba, czy dlatego się podoba, że jest piękne?” Augustyn odpowiada zdecydowanie, że podoba się, ponieważ jest piękne. Jest to teza estetyki uniwersalistycznej i obiektywistycznej – jeżeli piękno opiera się na idealnym porządku
liczbowym, konstytuującym zgodny, jednolity ład wszechświata jako Bożego
stworzenia, nie może być relatywizowane do subiektywnych ocen i gustów
(O wierze prawdziwej, XXXII, 59).
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135

Bibliografia
Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1988.
Bernhard M. L., Historia starożytnej sztuki greckiej, t. 1–4, Warszawa 1989–1993.
Boardman J., Sztuka grecka, tł. M. Burdajewicz, Toruń 1999.
Brézillon M., Encyklopedia kultur pradziejowych, Warszawa 1981.
Dobrowolski W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1977.
Eco U., Historia brzydoty, przekład zbiorowy, Poznań 2012.
Eco U., Historia piękna, przeł. A. Kuciak, Poznań 2005.
Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1988.
Eliade, M., Sacrum i profanum, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999.
Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002.
Estreicher K., Historia sztuki w zarysie. Warszawa–Kraków 1982.
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.
Freidenberg Olga, Obraz i pojęcie, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2007.
Gawlikowska K., Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975.
Gąssowski Jerzy, Prahistoria sztuki, Warszawa 2008.
Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988.
Kerényi, Karl, Dionizos, przeł. I. Kania, Warszawa 2008.
Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1987 (wyd. VIII).
Lipińska J., Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa 1998.
Lipińska J., Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu, Warszawa 1979.
Lipińska J., Sztuka egipska, Warszawa 1982.
Mango C., Historia Bizancjum, tłum. H. Dąbrowska, Gdańsk 1997.
Michałowski K., Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1970.
Michałowski K., Nie tylko piramidy. Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1966.
Mierzejewski A., Sztuka starożytnego Wschodu, t. 1–2, Warszawa 1983.
Nietzsche F., Narodziny tragedii z ducha muzyki, przeł. L. Staff, Kraków 2005.
Nowicka M., Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988.
Osińska B., Sztuka i czas, t. 1: Od prehistorii do rokoka, Warszawa 2004.
Ostrowski J. A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa–Kraków 1999.
Paglia C., Seksualne persony, przeł. M. Kuźniak, M. Zapędowska, Poznań 2006.
Papuci-Władyka E., Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa–Kraków 2001.
Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2001.
Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu (od epoki królów do schyłku Republiki), Warszawa 1975.
Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu epoki Cesarstwa, Warszawa 1980.
Śliwa J., Archeologia starożytnego Wschodu, Kraków 1981.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t.1, Warszawa 2009.
Wielka historia sztuki, red. zbiorowa, t. 1, Warszawa 2012.

