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Jakub Sypia ski

Wpływ Bliskiego Wschodu na kultur Grecji archaicznej
Drogi kontaktu

W momencie przej cia od epoki br zu
do elaza zaszły we wschodniej cz ci Morza
ródziemnego wielkie zmiany, bynajmniej nie
tylko w zakresie metalurgii. Upadły najwa niejsze pa stwa regionu. Załamało si królestwo
Hetytów. Egipt pogr ył si w kryzysie trzeciego okresu przej ciowego. W Mezopotamii Aramejczycy zadali cios wietno ci pa stwa rednioasyryjskiego. Grecja, gdzie w cieniu wspaniałych twierdz rozwijała si kultura myke ska,
wyludniła si prawie zupełnie. Mówi si , e okres ko ca epoki br zu był prawdopodobnie najgorsz katastrof w historii staro ytnej, nawet
bardziej zgubn ni upadek cesarstwa rzymskiego1.
Po wielkim upadku powoli zacz ły si
rodzić nowe cywilizacje i odradzać stare. Wtedy, we wczesnej epoce elaza, powoli wyłaniała si wielka kultura grecka, która pod wieloma
wzgl dami była fenomenem w dziejach wiata.
Do dawnej wspaniało ci powracała cywilizacja
Bliskiego Wschodu. Jej głównym spadkobierc
st ało si t rzecie pa st wo asy ryjskie, które
konty nuowało t radycje kulturowe s i gaj ce
cywilizacji Sumerów. To z bibliotek asyryjskich
(np. króla Asurbanipala w Niniwie) znamy najwi cej dzieł literatury mezopotamskiej. Wielcy
władcy Asyrii osi gn li dominacj w regionie,
a w 877 r. 2 dotarli do wybrze y Morza ródziemnego. Stwierdzenie, e w IX w. wiat wschodni zbli ył si do wiata greckiego, mo na w tym
kontek cie brać dosłownie.
Grecy nie zdawali sobie sprawy z wpływów cywilizacji bliskowschodnich na kultur
odziedz iczon po przodkach. Podobnie było
z nowo yt ny mi badaczami, którz y dopiero
w XX w. , dzi ki odkry ciom arc heologicz nym
i filologicznym, u wiadomili sobie, e kultura
Mezopotamii wywarła znaczny wpływ na tak
1
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dobrze nam z nany grec ki i biblijny dorobek
kulturowy. Analogie mi dzy tymi kulturami były
wcze niej nie do pomy lenia.
Niestety, łatwo popa ć w fascynacj zagadnieniem i doszukiwać si ladów kontaktów
mi dz ykulturowy ch tam, gdzie ic h nie ma.
W tym artykule chciałbym przyjrzeć si procesom kontak tów kulturowych mi dzy Wschodem i Grecj pod k tem konkretnych sytuacji
i rodowisk, w jakich one zachodziły, jak równie zastanowić si nad kulturowymi rezultatami takich, a nie innych dróg kontaktu. Uwa am,
e refleksja nad drogami, jakimi jedna kultura
oddziaływała na drug , jest kluczowe dla ocenienia zjawiska w jego zło ono ci.

Handel a sztuka
W hist orii gospodarczej Morza ródziemnego jedna rzecz nie zmieniła si przez
wiele stuleci, od epoki br zu a do podró y
Vasca da Gamy. Otó arystokracja ródziemnomorska stale pragn ła towarów luksusowych
i ci gała je drog mors k z tzw. Lewantu.
Pierwsze kontakty utrzymywali ju Minojczycy, podtrzymali je Myke czycy, ale import na
wi k sz skal zapocz tkowała arystokracja
epoki archaicznej. Wyodr bnienie si tej grupy
uwa a si za główny proces społeczny w Grecji
archaicznej. Arystokraci szybko zacz li interesować si wyrabianymi na Wschodzie przedmiotami luksusowymi. Podkre lały one ich status. W portach Lewantu pojawili si pierwsi handlarze z Europy. Szukali zysków, a przy okazji
st ali si najlic zniejs z grup utrzy muj c
kontakty z Bliskim Wschodem.
A le c zy mi dzy handlem a kult ur
zachodzi zwi zek? Po pierwsze, oczywistym
rezultatem kulturowym kontaktów było trafienie

R. Drew s, The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe Circa 1200 BC, Princeton 1993, s. 3-4.
Wszystkie daty w tek cie odnosz si do w ydarze przed nasz er .
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na rynki Hellady ró nego rodzaju obiektów sztuki wschodniej, równie obiektów codziennego
u ytku. Po drugie, na co chciałbym zwrócić
uwag , ju sama intensywno ć kontaktów handlowych przekłada si po rednio na oddziaływania mi dz ykulturowe. Interes y k upieck ie
wymagaj po prostu dogadywania si z obcokrajowcami, a od werbalnego porozumienia tylko krok do dialogu mi dzykulturowego. Ludzie
interesu w ka dej epoce przyczyniaj si do wymiany kulturalnej. Podobnie musiało być z kupcami greckimi, którzy budowali pierwsze relacje mi dzy dwoma regionami, choć rezultaty
tych bezpo rednich kontaktów s nieuchwytne.
Oprócz kupców greckich w kontaktach
tych uczestniczyli Fenicjanie. Ju sama geografia wiata ródziemnomorskiego czyni z nich
najwa niejszych po redników mi dzy Grekami
a klasyczn cywilizacj bliskows chodni , do
której peryferii nale eli, a której serce znajdowało si w Mezopotamii. wiadectwo kontaktów z nimi daje ju Homer. Kultura fenicka nie
była tylko po rednikiem, sama równie wywarła
du y wpływ na cywilizacje ródziemnomorskie
we wczesnej epoce elaza, który nie ograniczył si do wprowadzenia alfabetu na t eren
basenu Morza ródziemnego. Na przykład rozdzielenie władzy nad wiatem mi dzy Zeusa,
Hades a i Posejdona wy daje si odpowiednikiem trójpodziału mi dzy Baala, Mota i Jama.
Poniewa odrodzenie gospodarcze w rejonie
ródziemnomorskim odbyło si w du ym stopniu dzi ki kupcom fenickim, motywy fenickie
s tak e obecne w sztuce greckiej okresu
orientalizuj cego.
Po rednikami w kontaktach byli nie tylko Fenicjanie. Wielka ilo ć wzmianek w liryce
greckiej (przede wszystkim u Safony i Alkajosa3) na temat krain Lidii i Frygii (w dzisiejszej
Turcji) ka e rozwa yć t e krainy jak o drog
oddziaływa kultury Wschodu na Grecj . Te
dwa pa stwa nie nale ały bezpo rednio do
mez opot amsk iego kr gu kulturowego, ale
s siadowały i ut rzymywały kontakty z imperium asyryjsk im. Obraz tych ludów w liryce
greckiej, ocenianych powszechnie jako zniewie ciałe i yj ce wystawnie, dodaje ciekaw
charakt erys tyk stos unku Grek ów do tego,

co wschodnie, tak bliskiego wielu pó niejszym
fascynacjom i uprzedzeniom wobec Orientu.
Argumentem o znaczeniu kontaktów handlowych dla wymiany kulturowej jest fakt, e stosunki Greków z bogatym kulturowo Egiptem nie
zaowocowały adnymi oddziaływaniami mi dzycywilizacyjnymi. Kontakty handlowe odbywały si tu na du o mniejsz skal , wi c kluczowy w wymianie mi dzykulturowej czynnik
– ruch towarów, a przede wszystkim ludzi – był
wystarczaj co intensywny, by stworzyć wi zi
wymiany kulturowej.
Bezpo rednim i bardzo wa nym ogniwem kontaktów kulturalnych Grecji i Wschodu
byli rz emie lnicy-migranci. Nie tylk o Grecy
podró owali na wschód. Mieszka cy Bliskiego
Wschodu równie mieli powody, by pojawiać
si na w krainach ródziemnomorskich. Ekspansja asyryjska w wieku IX popchn ła do w drówki na zachód i szukania lepszej przyszło ci
w basenie Morza ródziemnego wielu rzemie lników fenickich. Pojawienie si rzemie lników
to wa na przestrze oddziaływa kultury, poniewa dzi ki temu rzemie lnik czy art ysta
grecki mógł wzorować si nie tylko na gotowych wyrobach, ale te uczyć si od swego
wschodniego kolegi. Było to bardzo wa ne zjawisko, poniewa Grecy ju nie tylko ogl dali
importowane obiekty artystyczne, ale nawi zywali aut ent ycz n współprac , przy najmniej
podczas nauki rzemiosła4.
Potrzeby arystokracji i aktywno ć kupców greckich i fenickich sprawiły, e do Grecji
trafiały du e ilo ci produktów bliskowschodnich
warsztatów rzemie lniczych. Wła nie dlatego
tak wyra ne s wpływy B liskiego Wsc hodu
w sferze kultury materialnej. W historii sztuki
greckiej nawet cały okres nosi nazw orientalizuj cego. Arty ci zetkn li si bowiem w ród
importowanych produktów z zupełnie inn sztuk , co wywołało pewnego rodzaju rewolucj 5.
Dotychczas stosowane przez nich dekoracje
ograniczały si do kształtów geometrycznych
i prostej abstrakcji. Poznali teraz yw sztuk
Bliskiego Wschodu, w której najcz ciej g sto
wyst powały przedstawienia zwierz t i ludzi.
Szybko zacz li na ladować wschodnie dzieła.
Mo na znale ć w sztuce greckiej tego okresu
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wiele konkretnych motywów orientalnych – od
fryzów zwierz cych, sfinksów i syren po figurki
boga-wojownika z uniesion broni . Równie
wi tynie były na ladownictwem form pó nohetyckich, aramejskich i fenickich.
Co ciekawe, jest bardzo prawdopodobne, e drog ikonograficzn motywy wschodnie
dostały si do literatury. Wydaje si , e na przykład opowie ć o tym, e Herakles „dzieckiem
w kolebce łeb urwał” dwóm w om, zos tała
zainspirowana popularny m mezopotams kimi
prz edstawieniami Pana Zwierz t dusz c ego
w obu r kach pot ne w e. Innym przykładem
jest Gorgona, która posiada wiele cech spotykany ch na wizerunkac h mez opotamsk iego
demona Lamasztu.

Literatura i religia
Mo na wyró nić trzy drogi przekazu idei
bliskowschodnich do kultury greckiej – ikonograficzny, rytualny i literacki. Nie były one niezale ne, cz sto krzy owały si i wzmacniały
nawzajem. Kontakty mi dzy mezopotamskim
i greck im sy stemem religijny m zac hodziły
równie w wi tyniach. Fenicjanie mogli pojawiać si w sanktuariach greckich, a Grecy
w fenickich. Wyja niałoby to, dlaczego kult bogów greckich w pewnych miejscach przypomina obrz dy bliskowschodnie. Tak na przykład
ofiary składane w sanktuarium Hery na Samos
i Asklepiosowi w Epidauros i na Anaphe przypominaj kult babilo skiej bogini Gula, „wielkiej
lekarki”. Prawdopodobnie przej li Grecy stamt d koncepcj wi tyni jako domu boga i cał
organizacj sanktuarium6.
Bardzo wa n grup , istotnym składnikiem wymiany kulturowej, szczególnie religijnej, byli w drowni charyzmatycy, czyli lekarze
i wieszczkowie w jednym. Walter Burkert nazywa ich nawet „elit intelektualn swoich czasów, która mogła uzyskać status mi dzynarodowy”7. Charyzmatycy byli niew tpliwie bardzo
ruc hliw grup społecz n . Mamy przykłady

sprowadzania ich przez władców, ale mogli te
prz emiesz czać s i na własn r k . Istnieje
wi c mo liwo ć, e gdy wieszczkowie-lekarze
ze Wschodu pojawiali si w ród Greków, ci ostatni przejmowali od nich obrz dy czy koncepcje religijne. Tak na prz ykład wró biarstwo
w Grecji oraz religijne oczyszczanie ze zbrodni
s podobne do praktyk na Wschodzie8. Szczególne podobie stwo wykazuj tu obrz dy katarktyczne w ród orfików. Równie ich mit o pochodzeniu ludzi od tytanów, którzy zjedli Dionizosa-Zagreusa, mo e pochodzić ze Wschodu9.
I w Grecji archaicznej, i w Mez opot amii rozwijała si bujnie literatura epicka. Mimo
e dzieliły je podstawowe ró nice – ta pierwsza
była oparta na oralno ci, druga na słowie spisanym – nie nale y wykluczać mo liwo ci wzajemnych oddziaływa mi dzy nimi. Podobie stwa mog wr cz zaskakiwać. Epitety, mowa
zale na, powtórzenia, zebrania bogów, podwójna narracja na pocz tku eposu – styl Homera
znajdujemy te wcze niej na Bliskim Wschodzie. Być mo e sam proces przejmowania i nauki pisma wpłyn ł na to, co Grecy zaczerpn li
z opowie ci bliskowschodnich.
Niew tpliwie najwa niejszym rezultatem
grecko-wschodniego dialogu kulturowego było
przej cie pisma w jego fenickiej, alfabetycznej
wersji. Istnieje ciekawa hipoteza wyja niaj ca
obecno ć motywów z pierwszych part ii eposów bliskowschodnich w mitach greckich. Otó
niektóre eposy były znane szczególnie dobrze
i by ły materiałem cz sto wyk orzystywanym
podczas nauki pisania. Równie Grek ucz cy
si pisma fenickiego czy akadyjskiego miał zazwyczaj do czynienia z samym poc z tkiem
eposu. To tłumaczy, dlaczego wła nie pierwsze
fragmenty mitów przenikały do mitów greckich
szczególnie łatwo10 .
Wyra nym przyk ładem oddziaływania
bliskowsc hodniego na mitologi greck jest
schemat tzw. „mitu sukcesji”. Z Teogonii Hezjoda (ok. 700 r.) dobrze znamy mit o zabiciu
boga nieba Uranosa przez Kronos a, którego
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Wpływ Blisk iego Wschodu na k ultur Grecji archaicznej
z kolei zabija Zeus (wersy 126-206 i 453-506).
Otó , gdy dz i k i arc heologii poz nali my
literatur blis kowschodni , okazało si , e
podobna historia pojawia si w niej wielokrotnie.
aden mit mezopotamski nie budzi tylu skojarze z dobrze nam znanym greckim „remakem”
co opowie ć o Kumarbim. Swojemu przeciwnikowi Anu, bogowi nieba, Kumarbi odcina i połyka genitalia. Z tego powodu zachodzi w ci
i rodzi t rzech bogów. Dwóch za wypluwa.
Połyka kamie i wreszcie rodzi boga pogody,
nacz elne bóstwo Huryt ów i Het yt ów, k tóry
obala władz Kumarbiego. Kumarbi podejmuje
prób zamachu na boga pogody, korzystaj c
z pomocy giganta, którego urodził na kamieniu11. W jednym z najwa niejszych poematów
sumeryjskic h, Enuma elis z, wys t puje inny
element mitu sukcesyjnego, a mianowicie grupa starszych, obalonych bogów i ich nast pcy.
Mamy tu z jednej strony zwolenników Tiamat,
z drugiej Marduk a (który not abene st worz ył
rodzaj ludzki z krwi zabitego przeciwnika oraz
– jak Prometeusz – gliny).
Wspominane elementy mitu sukcesyjnego znajduj s i wła nie w poc z t k ac h
poematu Enuma elisz 12. Innym wa nym eposem bliskowschodnim była akadyjsk a opowie ć o Atrahasisie. Gdy zestawimy ten utwór
z dziełami Homera, zobaczymy kilka zastanawiaj cych podobie stw dotycz cych wyobrae o wiecie, tak na przykład:
» wielki potop, za pomoc którego bóg
Enlil chciał wygubić rodzaj ludzki, przypomina
nie tylko opowie ć o Deukalionie i Pyrrze, ale
i mity opowiadaj ce o tym, jak Dzeus postanawia zniszczyć rodzaj ludzki (np. w Opowie c iac h cypryjs k ic h c zy K at alogu k ob iet
Hezjoda)13;
» losowanie sfer działania przez trzech
najwa niejs zy c h bogów w panteonie (Anu
dostał niebo, Enlil ziemi , a Enki morze) przypomina wydarzenia opisane w XV Ksi dze
Iliady (wersy 187-183);
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» poł czenie si Apsu i Tiamat przypomina scen Oszuk ania Zeusa i poł cz enia si
Zeusa i Hery na szczycie Idy (Iliada, XIV, 153353).
Warto wspomnieć o jeszcze jednej potencjalnej drodze kontaktów. M. Winiarczyk przytacza ciekaw teori M.L.Westa, e
znajomo ć literatury orientalnej dotarła do
Grecji dzi ki po rednictwu dwuj zycznych
poetów. Wychowani na Wschodzie, osiedlali si pó niej w ród Greków, gdzie poznawal i ich j zyk i tworzyli w nim poe zj ,
nawi zuj c do epiki mezopotamskiej. Nieko nie cz nie trzeb a m y leć o spe cj aln ej
grupie poe tów, poniewa mogl i b yć nimi
w drowni charyzmatycy lub nawet rzemie lnicy14.

Moim zdaniem do wyja nienia obecno ci motywów wschodnich w mitologii i epice
nie jest konieczne po rednictwo ludzi wykształconych. Równie kupiec czy najemnik, przebywaj c długo na Bliskim Wschodzie, mógł
nasi kn ć t k ultur i prz ywie ć do domu
jakie opowie ci czy wzmianki o obyczajach.
Ocz ywi cie interpret owane na swój sposób
i prawdopodobnie zniekształcone.
adna z dróg, jakimi k ultura blisk owschodnia wpływała na kształtuj c si Grecj , nie była doskonała, w sensie – nie była oddziaływaniem tak silnym i dokładnym jak na
przyk ład w dzis iejszy ch czasac h literatura
jednego kraju mo e oddziaływać na literatur
innego po prostu przez lektur . Tylko niektóre
s trumienie oddziały wa kult urowyc h były
bez po rednimi drogami k ontaktu. Prz ej c ie
przez Greków tego, a nie innego mitu czy motywu w sztuce, było determinowane nie tylko
przez jego atrakcyjno ć, lecz równie przez
czynniki pragmatyczne. O tym, czy i w jaki
sposób mo e doj ć do wymiany kulturowej,
decydował jej charakter i rodzaj zaanga owanych grup społecznych.
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przeł. A. Tw ardecki, Warszaw a 2004, 120n.
12
Tablica pierw sza [w :] Enuma Eliš czyli opowie ć babilo ska o postaniu wiata, oprac. ks. dr J. Bromski, Warszaw a
1925, s. 19-37.
13
Atrahasis, A1-E12, [w :] J. Black, Literature of ancient Sumer, Oxford 2004, s. 213-215; por.: M. Winiarczyk, dz. cyt.,
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