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W momencie przejWcia od epoki br>zu
do celaza zaszły we wschodniej czCWci Morza
Vródziemnego wielkie zmiany, bynajmniej nie
tylko w zakresie metalurgii. Upadły najwacniej-
sze paMstwa regionu. Załamało siC królestwo
Hetytów. Egipt pogr>cył siC w kryzysie trzecie-
go okresu przejWciowego. W Mezopotamii Ara-
mejczycy zadali cios WwietnoWci paMstwa Wred-
nioasyryjskiego. Grecja, gdzie w cieniu wspa-
niałych twierdz rozwijała siC kultura mykeMska,
wyludniła siC prawie zupełnie.  Mówi siC, ce ok-
res koMca epoki br>zu był prawdopodobnie naj-
gorsz> katastrof> w historii starocytnej, nawet
bardziej zgubn> nic upadek cesarstwa rzym-
skiego1.

Po wielkim upadku powoli zaczCły siC
rodzić nowe cywilizacje i odradzać stare. Wte-
dy, we wczesnej epoce celaza, powoli wyłania-
ła siC wielka kultura grecka, która pod wieloma
wzglCdami była fenomenem w dziejach Wwiata.
Do dawnej wspaniałoWci powracała cywilizacja
Bliskiego Wschodu. Jej głównym spadkobierc>
stało siC t rzecie paMstwo asyryjskie, które
kontynuowało t radycje kulturowe s iCgaj>ce
cywilizacji Sumerów. To z bibliotek asyryjskich
(np. króla Asurbanipala w Niniwie) znamy naj-
wiCcej dzieł literatury mezopotamskiej. Wielcy
władcy Asyrii osi>gnCli dominacjC w regionie,
a w 877 r.2 dotarli do wybrzecy Morza Vródzie-
mnego. Stwierdzenie, ce w IX w. Wwiat wschod-
ni zblicył siC do Wwiata greckiego, mocna w tym
kontekWcie brać dosłownie.

Grecy nie zdawali sobie sprawy z wpły-
wów cywilizacji bliskowschodnich na kulturC
odziedz iczon> po przodkach. Podobnie było
z nowocytnymi badaczami, którzy dopiero
w XX w., dziCki odkryciom archeologicznym
i filologicznym, uWwiadomili sobie, ce kultura
Mezopotamii wywarła znaczny wpływ na tak

dobrze nam znany grecki i bibl ijny dorobek
kulturowy. Analogie miCdzy tymi kulturami były
wczeWniej nie do pomyWlenia.

Niestety, łatwo popaWć w fascynacjC za-
gadnieniem i doszukiwać siC Wladów kontaktów
miCdzykulturowych tam, gdzie ich nie ma.
W tym artykule chciałbym przyjrzeć siC proce-
som kontaktów kulturowych miCdzy Wscho-
dem i Grecj> pod k>tem konkretnych sytuacji
i Wrodowisk, w jakich one zachodziły, jak rów-
niec zastanowić siC nad kulturowymi rezultata-
mi takich, a nie innych dróg kontaktu. Uwacam,
ce refleksja nad drogami, jakimi jedna kultura
oddziaływała na drug>, jest kluczowe dla oce-
nienia zjawiska w jego złoconoWci.

Handel a sztuka

W histori i gospodarczej Morza Vród-
ziemnego jedna rzecz nie zmieniła siC przez
wiele stuleci, od epoki br>zu ac do podrócy
Vasca da Gamy. Otóc arystokracja Wródziem-
nomorska stale pragnCła towarów luksusowych
i Wci>gała je drog> morsk> z tzw. Lewantu.
Pierwsze kontakty utrzymywali juc Minojczy-
cy, podtrzymali je MykeMczycy, ale import na
wiCksz> skalC zapocz>tkowała arystokracja
epoki archaicznej. WyodrCbnienie siC tej grupy
uwaca siC za główny proces społeczny w Grecji
archaicznej. Arystokraci szybko zaczCli intere-
sować siC wyrabianymi na Wschodzie przed-
miotami luksusowymi. PodkreWlały one ich sta-
tus. W portach Lewantu pojawili siC pierwsi han-
dlarze z Europy. Szukali zysków, a przy okazji
stal i siC najl iczniejsz> grup> utrzymuj>c>
kontakty z Bliskim Wschodem.

Ale czy  miCdzy handlem a kultur>
zachodzi zwi>zek? Po pierwsze, oczywistym
rezultatem kulturowym kontaktów było trafienie
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1 R. Drew s, The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe Circa 1200 BC, Princeton 1993, s. 3-4.
2 Wszystkie daty w  tekWcie odnosz> siC do w ydarzeM przed nasz> er>.
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na rynki Hellady rócnego rodzaju obiektów sztu-
ki wschodniej, równiec obiektów codziennego
ucytku. Po drugie, na co chciałbym zwrócić
uwagC, juc sama intensywnoWć kontaktów han-
dlowych przekłada siC  poWrednio na oddziały-
wania miCdzykulturowe. Interesy kupieck ie
wymagaj> po prostu dogadywania siC z obco-
krajowcami, a od werbalnego porozumienia tyl-
ko krok do dialogu miCdzykulturowego. Ludzie
interesu w kacdej epoce przyczyniaj> siC do wy-
miany kulturalnej.  Podobnie musiało być z kup-
cami greckimi, którzy budowali pierwsze rela-
cje miCdzy dwoma regionami, choć rezultaty
tych bezpoWrednich kontaktów s> nieuchwytne.

Oprócz kupców greckich w kontaktach
tych uczestniczyli Fenicjanie. Juc sama geogra-
fia Wwiata Wródziemnomorskiego czyni z nich
najwacniejszych poWredników miCdzy Grekami
a klasyczn> cywilizacj> bliskowschodni>, do
której peryferii naleceli, a której serce znajdo-
wało siC w Mezopotamii. Vwiadectwo kontak-
tów z nimi daje juc Homer. Kultura fenicka nie
była tylko poWrednikiem, sama równiec wywarła
ducy wpływ na cywilizacje Wródziemnomorskie
we wczesnej epoce celaza, który nie ograni-
czył siC do wprowadzenia alfabetu na teren
basenu Morza Vródziemnego. Na przykład roz-
dzielenie władzy nad Wwiatem miCdzy Zeusa,
Hadesa i Posejdona wydaje siC odpowiedni-
kiem trójpodziału miCdzy Baala, Mota i Jama.
Poniewac odrodzenie gospodarcze w rejonie
Wródziemnomorskim odbyło siC w ducym stop-
niu dziCki kupcom fenickim, motywy fenickie
s> takce obecne w sztuce greckiej okresu
orientalizuj>cego.

PoWrednikami w kontaktach byli nie tyl-
ko Fenicjanie. Wielka iloWć wzmianek w liryce
greckiej (przede wszystkim u Safony i Alkajo-
sa3) na temat krain Lidii i Frygii (w dzisiejszej
Turcji) kace rozwacyć te krainy  jako drogC
oddziaływaM kultury Wschodu na GrecjC. Te
dwa paMstwa nie nalecały  bezpoWrednio do
mezopotamsk iego krCgu kulturowego, ale
s>siadowały i ut rzymywały kontakty z  impe-
rium asyryjsk im. Obraz tych ludów w l iryce
greckiej, ocenianych powszechnie jako znie-
wieWciałe i cyj>ce wystawnie, dodaje ciekaw>
charakterys tykC stosunku Greków do tego,

co wschodnie, tak bliskiego wielu póaniejszym
fascynacjom i uprzedzeniom wobec Orientu.

Argumentem o znaczeniu kontaktów han-
dlowych dla wymiany kulturowej jest fakt, ce sto-
sunki Greków z bogatym kulturowo Egiptem nie
zaowocowały cadnymi oddziaływaniami miC-
dzycywilizacyjnymi. Kontakty handlowe odby-
wały siC tu na duco mniejsz> skalC, wiCc klu-
czowy w wymianie miCdzykulturowej czynnik
– ruch towarów, a przede wszystkim ludzi – był
wystarczaj>co intensywny, by stworzyć wiCzi
wymiany kulturowej.

BezpoWrednim i bardzo wacnym ogni-
wem kontaktów kulturalnych Grecji i Wschodu
byli rzemieWlnicy-migranci. Nie tylko Grecy
podrócowali na wschód. MieszkaMcy Bliskiego
Wschodu równiec mieli powody, by pojawiać
siC na w krainach Wródziemnomorskich. Eks-
pansja asyryjska w wieku IX popchnCła do wCd-
rówki na zachód i szukania lepszej przyszłoWci
w basenie Morza Vródziemnego wielu rzemieWl-
ników fenickich. Pojawienie siC rzemieWlników
to wacna przestrzeM oddziaływaM kultury, po-
niewac dziCki temu rzemieWlnik czy artysta
grecki mógł wzorować siC nie tylko na goto-
wych wyrobach, ale tec uczyć siC od swego
wschodniego kolegi. Było to bardzo wacne zja-
wisko, poniewac Grecy juc nie tylko ogl>dali
importowane obiekty artystyczne, ale nawi>zy-
wali autentyczn> współpracC, przynajmniej
podczas nauki rzemiosła4.

Potrzeby arystokracji i aktywnoWć kup-
ców greckich i fenickich sprawiły, ce do Grecji
trafiały duce iloWci produktów bliskowschodnich
warsztatów rzemieWlniczych. WłaWnie dlatego
tak wyraane s> wpływy Bliskiego Wschodu
w sferze kultury materialnej. W historii sztuki
greckiej nawet cały okres nosi nazwC orientali-
zuj>cego. ArtyWci zetknCli siC bowiem wWród
importowanych produktów z zupełnie inn> sztu-
k>, co wywołało pewnego rodzaju rewolucjC5.
Dotychczas stosowane przez nich dekoracje
ograniczały siC do kształtów geometrycznych
i prostej abstrakcji. Poznali teraz cyw> sztukC
Bliskiego Wschodu, w której najczCWciej gCsto
wystCpowały przedstawienia zwierz>t i ludzi.
Szybko zaczCli naWladować wschodnie dzieła.
Mocna znaleać w sztuce greckiej tego okresu

3 A. Tw ardecki, Grecja a Wschód w Wwietle liryki archaicznej, [w :] „Meander”, 1987, s. 368, s. 370.
4 M. Winiarczyk, Wpływ Bliskiego Wschodu na kulturC Grecji archaicznej (750-650 r. przed Chr.), [w :] „Meander”,
2001, s. 19n.
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wiele konkretnych motywów orientalnych – od
fryzów zwierzCcych, sfinksów i syren po figurki
boga-wojownika z uniesion> broni>. Równiec
Wwi>tynie były naWladownictwem form póano-
hetyckich, aramejskich i fenickich.

Co ciekawe, jest bardzo prawdopodob-
ne, ce drog> ikonograficzn> motywy wschodnie
dostały siC do literatury. Wydaje siC, ce na przyk-
ład opowieWć o tym, ce Herakles „dzieckiem
w kolebce łeb urwał” dwóm wCcom, została
zainspirowana popularnym mezopotamskimi
przedstawieniami Pana Zwierz>t dusz>cego
w obu rCkach potCcne wCce. Innym przykładem
jest Gorgona, która posiada wiele cech spoty-
kanych na wizerunkach mezopotamsk iego
demona Lamasztu.

Literatura i religia

Mocna wyrócnić trzy drogi przekazu idei
bliskowschodnich do kultury greckiej – ikono-
graficzny, rytualny i literacki. Nie były one nie-
zalecne, czCsto krzycowały siC i wzmacniały
nawzajem. Kontakty miCdzy mezopotamskim
i greck im systemem religi jnym zachodziły
równiec w Wwi>tyniach. Fenicjanie mogli poja-
wiać siC w sanktuariach greckich,  a Grecy
w fenickich. WyjaWniałoby to, dlaczego kult bo-
gów greckich w pewnych miejscach przypomi-
na obrzCdy bliskowschodnie. Tak na przykład
ofiary składane w sanktuarium Hery na Samos
i Asklepiosowi w Epidauros i na Anaphe przy-
pominaj> kult babiloMskiej bogini Gula, „wielkiej
lekarki”. Prawdopodobnie przejCli Grecy stam-
t>d koncepcjC Wwi>tyni jako domu boga i cał>
organizacjC sanktuarium6.

Bardzo wacn> grup>, istotnym składni-
kiem wymiany kulturowej, szczególnie religij-
nej, byli wCdrowni charyzmatycy, czyli lekarze
i wieszczkowie w jednym. Walter Burkert na-
zywa ich nawet „elit> intelektualn> swoich cza-
sów, która mogła uzyskać status miCdzynaro-
dowy”7.  Charyzmatycy byli niew>tpliwie bardzo
ruchliw> grup> społeczn>. Mamy przykłady

sprowadzania ich przez władców, ale mogli tec
przemieszczać s iC na własn> rCkC.  Istnieje
wiCc mocliwoWć, ce gdy wieszczkowie-lekarze
ze Wschodu pojawiali siC wWród Greków, ci os-
tatni przejmowali od nich obrzCdy czy konce-
pcje religi jne. Tak na przykład wrócbiarstwo
w Grecji oraz religijne oczyszczanie ze zbrodni
s> podobne do praktyk na Wschodzie8. Szcze-
gólne podobieMstwo wykazuj> tu obrzCdy katar-
ktyczne wWród orfików. Równiec ich mit o po-
chodzeniu ludzi od tytanów, którzy zjedli Dioni-
zosa-Zagreusa, moce pochodzić ze Wschodu9.

I w Grecji archaicznej, i w Mezopota-
mii rozwijała siC bujnie literatura epicka. Mimo
ce dzieliły je podstawowe rócnice – ta pierwsza
była oparta na oralnoWci, druga na słowie spisa-
nym – nie nalecy wykluczać mocliwoWci wza-
jemnych oddziaływaM miCdzy nimi. PodobieM-
stwa mog> wrCcz zaskakiwać. Epitety, mowa
zalecna, powtórzenia, zebrania bogów, podwój-
na narracja na pocz>tku eposu – styl Homera
znajdujemy tec wczeWniej na Bliskim Wscho-
dzie. Być moce sam proces przejmowania i na-
uki pisma wpłyn>ł na to, co Grecy zaczerpnCli
z opowieWci bliskowschodnich.

Niew>tpliwie najwacniejszym rezultatem
grecko-wschodniego dialogu kulturowego było
przejCcie pisma w jego fenickiej, alfabetycznej
wersji. Istnieje ciekawa hipoteza wyjaWniaj>ca
obecnoWć motywów z pierwszych part ii epo-
sów bliskowschodnich w mitach greckich. Otóc
niektóre eposy były znane szczególnie dobrze
i by ły materiałem czCsto wykorzystywanym
podczas nauki pisania. Równiec Grek ucz>cy
siC pisma fenickiego czy akadyjskiego miał za-
zwyczaj do czynienia z samym pocz>tkiem
eposu. To tłumaczy, dlaczego właWnie pierwsze
fragmenty mitów przenikały do mitów greckich
szczególnie łatwo10 .

Wyraanym przyk ładem oddziaływania
bliskowschodniego na mitologiC greck> jest
schemat tzw. „mitu sukcesji”. Z Teogonii  Hez-
joda (ok. 700 r.) dobrze znamy mit o zabiciu
boga nieba Uranosa przez Kronosa, którego

5 Zob.: E. Papuci-Władyka, Sztuka starocytnej Grecji, Warszaw a-Kraków  2001, s. 40;  N.G.L. Hammond, Dzieje
Grecji, przeł. A. Vw iderków na, Warszaw a 1973.
6 M. Winiarczyk, dz. cyt.., s. 19 i s. 27.
7 W. Burkert, Itinerant Di viners and Magicians: A neglected elements i n Culural Contacts, [w :] The Greek
Renaissance of the eighth century B.C Tradition and innovation, Stockholm 1983, s. 115-119; por.: M. Winiarczyk, dz.
cyt., s. 22.
8 M. Winiarczyk, dz. cyt.,  s. 24n.
9 M. Winiarczyk, dz. cyt., s. 39.

10 Tamce, s. 32.
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z kolei zabija Zeus (wersy 126-206 i 453-506).
Otóc,  gdy dz iCk i archeologii poznaliWmy
literaturC bliskowschodni>, okazało siC, ce
podobna historia pojawia siC w niej wielokrotnie.
baden mit mezopotamski nie budzi tylu skoja-
rzeM z dobrze nam znanym greckim „remakem”
co opowieWć o Kumarbim. Swojemu przeciwni-
kowi Anu, bogowi nieba, Kumarbi odcina i poły-
ka genitalia. Z tego powodu zachodzi w ci>cC
i rodzi t rzech bogów. Dwóch zaW wypluwa.
Połyka kamieM i wreszcie rodzi boga pogody,
naczelne bóstwo Hurytów i Hetytów, k tóry
obala władzC Kumarbiego. Kumarbi podejmuje
próbC zamachu na boga pogody, korzystaj>c
z pomocy giganta, którego urodził na kamie-
niu11. W jednym z najwacniejszych poematów
sumeryjskich, Enuma elisz, wystCpuje inny
element mitu sukcesyjnego, a mianowicie gru-
pa starszych, obalonych bogów i ich nastCpcy.
Mamy tu z jednej strony zwolenników Tiamat,
z drugiej Marduka (który notabene stworzył
rodzaj ludzki z krwi zabitego przeciwnika oraz
– jak Prometeusz – gliny).

Wspominane elementy mitu sukcesyj-
nego znajduj> s iC właWnie w pocz>tkach
poematu Enuma elisz12. Innym wacnym epo-
sem bliskowschodnim była akadyjska opo-
wieWć o Atrahasisie. Gdy zestawimy ten utwór
z dziełami Homera, zobaczymy kilka zastana-
wiaj>cych podobieMstw dotycz>cych wyobra-
ceM o Wwiecie, tak na przykład:

»wielki potop, za pomoc> którego bóg
Enlil chciał wygubić rodzaj ludzki, przypomina
nie tylko opowieWć o Deukalionie i Pyrrze, ale
i mity opowiadaj>ce o tym, jak Dzeus postana-
wia zniszczyć rodzaj ludzki (np. w OpowieW-
c iach cypryjsk ich czy  Katalogu k ob iet
Hezjoda)13;

» losowanie sfer działania przez trzech
najwacniejszych bogów w panteonie (Anu
dostał niebo, Enlil ziemiC, a Enki morze) przy-
pomina wydarzenia opisane w XV KsiCdze
Iliady (wersy 187-183);

» poł>czenie siC Apsu i Tiamat przypomi-
na scenC Oszukania Zeusa i poł>czenia siC
Zeusa i Hery na szczycie Idy (Iliada, XIV, 153-
353).

Warto wspomnieć o jeszcze jednej poten-
cjalnej drodze kontaktów. M. Winiarczyk przy-
tacza ciekaw> teoriC M.L.Westa, ce

znajomoWć literatury orientalnej dotarła do
Grecji dziCki poWrednictwu dwujCzycznych
poetów. Wychowani na Wschodzie, osied-
lali siC póaniej wWród Greków, gdzie poz-
nawal i ich jCzyk i tworzyli w nim poezjC,
nawi>zuj>c do epiki mezopotamskiej. Nie-
koniecz nie trzeb a m yWleć o specjalnej
grupie poetów, poniewac mogl i być nimi
wCdrowni charyzmatycy lub nawet rzemieW-
lnicy14.

Moim zdaniem do wyjaWnienia obec-
noWci motywów wschodnich w mitologii i epice
nie jest konieczne poWrednictwo ludzi wyksz-
tałconych. Równiec kupiec czy najemnik, prze-
bywaj>c długo na Bliskim Wschodzie,  mógł
nasi>kn>ć t> kultur> i przywieać do domu
jakieW opowieWci czy wzmianki o obyczajach.
OczywiWcie interpretowane na swój sposób
i prawdopodobnie zniekształcone.

badna z dróg, jakimi kultura blisko-
wschodnia wpływała na kształtuj>c> siC Grec-
jC, nie była doskonała, w sensie – nie była od-
działywaniem tak silnym i dokładnym jak na
przyk ład w dzis iejszych czasach li teratura
jednego kraju moce oddziaływać na literaturC
innego po prostu przez lekturC. Tylko niektóre
strumienie oddziaływaM kulturowych były
bezpoWrednimi drogami kontaktu.  PrzejCc ie
przez Greków tego, a nie innego mitu czy mo-
tywu w sztuce, było determinowane nie tylko
przez jego atrakcyjnoWć, lecz równiec przez
czynniki pragmatyczne. O tym, czy i  w jaki
sposób moce dojWć do wymiany kulturowej,
decydował jej charakter i rodzaj zaangacowa-
nych grup społecznych.

11 The song of Kumarbi, [w :] H.A. Hoffner, Hittite Myths, Atlanta 1990, s. 40-43; por.: O. Murray, Narodziny Grecji,
przeł. A. Tw ardecki, Warszaw a 2004, 120n.
12 Tablica pierw sza [w :] Enuma Eliš czyli opowieWć babiloMska o postaniu Wwiata, 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.,
s. 39.
14 M. Winiarczyk, dz. cyt., s. 29; M.L. West, The east face of Helicon: west Asiatic elements in Greek poetry and myth,
Oxford 1997.


